
Dicas fáceis para economizar dinheiro e energia
No verão
Regule seu ar condicionado entre 23ºC 
e 26ºC.  Melhor ainda, use ventiladores 
ao invés de ar condicionado - ou com 
eles - para espalhar o ar frio a um alcance 
maior.
Feche as cortinas e persianas durante o 
dia.
Abra janelas à noite quando a 
temperatura diminui para permitir que o 
ar quente se disperse.
Verifique se seu refrigerador está 
funcionando de maneira eficiente – sem 
sobrecarga.

No Inverno
Regule seu aquecedor / calefação  
entre 18ºC e 21ºC. A cada grau 
a mais sua fatura de energia 
aumentará em 15%.
Feche cortinas, persianas e 
portas.
Desligue seu segundo 
refrigerador (caso tenha).

Vista roupas mais quentes.

Para mais informações visite
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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A qualquer hora
Desligue a luz quando ninguém estiver 
no quarto.
Substitua as lâmpadas antigas em sua 
casa usando lâmpadas fluorescentes 
compactas ou LEDs.
Desligue os aparelhos da tomada. 
Até mesmo telefones e carregadores 
de baterias ainda consomem energia 
quando plugados.
Ao substituir ou comprar um novo 
aparelho como um refrigerador ou TV, 
verifique a etiqueta com a classificação 
do consumo de energia – quanto mais 
estrelas melhor.

Para mais informações sobre 
economia de energia no seu lar, 

visite o site 

savepower.nsw.gov.au

Dicas fáceis para economizar dinheiro e energia

Dicas fáceis para 
economizar energia 
em sua casa

Dicas fáceis para 
economizar energia 
em sua casa

Desligue os aparelhos da tomada

http://www.environment.nsw.gov.au


Passos simples que você pode implementar em sua casa para 
reduzir as contas de luz e reduzir o seu impacto ao meio ambiente.

Na cozinha
 � Apenas utilize a máquina de lavar 

louça quando estiver cheia, selecione a 
configuração de economia de energia  
e deixe a louça secar naturalmente.

 � Cozinhe com microondas ao invés 
de fogão ou forno – o  microondas 
consome menos energia.

 � Regule seu refrigerador entre 3°C e 4°C 
e seu freezer entre -15°C e -18°C.

 � Mantenha em bom estado as 
borrachas de seu refrigerador e 
substitua-as se estiverem gastas.

 � Mantenha o refrigerador ventilado 
deixando um espaço para o ar circular  
em todos os lados.

 � Utilize tampas nas panelas para 
acelerar o cozimento.

No banheiro e 
lavanderia

 � Lave roupas com água fria, elas 
ficam igualmente limpas.

 � Pendure suas roupas para secar ao 
invés de usar a secadora.

 � Instale um chuveiro eficiente 
e reduza seus banhos em 
alguns minutos -  isto reduzirá a 
quantidade de água quente que 
está sendo usada.

 � Arrume vazamento de torneiras 
e separe as tubulações de água 
quente.

Na sala de estar
 � Desligue as luzes quando sair do 

local.
 � Desligue televisores, sistemas de 

entretenimento e computadores 
da tomada quando não os 
estiver usando  – não os deixe 
em stand-by.

 � Utilize uma fonte de alimentação 
com interruptor e assegure-se 
de poder alcançá-la .

Passos simples que você pode implementar em sua casa para 
reduzir as contas de luz e reduzir o seu impacto ao meio ambiente.

A próxima vez 
que você estiver 
procurando por um 
novo eletroeletrônico 
ou eletrodoméstico, 
faça a Escolha Certa e 
pergunte a si mesmo.
Quanto este aparelho 
realmente me custará?
O preço não é tudo. 
Verifique os custos 
de operação antes  
de comprar.

Para mais informações, visite o site 
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Quanto mais baixa a 
classificação de consumo 
de energia, menos 
eletricidade o aparelho 
usa, e é mais barato de 

ser operado

Classificação 
baixa, mais 
economia

Verifique os custos de funcionamento antes de comprar um novo eletrodoméstico:

Visite o site  smarterchoicecalculator.com.au

Mais estrelas, 
mais economia

Ao comparar 
produtos de 
tamanhos 
semelhantes, 
busque mais estrelas 
e economize 
dinheiro

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

