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DIVULGAÇÃO

– Na hora da compra do apa-
relho, o consumidor geralmente 
procura o menor preço, mas nem 
sempre leva em conta o consumo 
energético, o que vai acabar pe-
sando na conta de luz. Durante o 
verão os sistemas de refrigeração 
(ar-condicionado e ventilados) 
representam até 18% do consumo 
de energia de uma residência. Por 
este fato, a escolha correta do apa-
relho faz diferença para reduzir a 
conta no final do mês.

– O ambiente onde o aparelho 
é instalado também pode in-
fluenciar no consumo, por isso a 
instalação deve ser tão pensada 
quanto a compra. Programe-se 
para gastar cerca de 30% a mais 
na conta de luz durante o verão 
com relação ao inverno.

– A potência do aparelho tam-
bém deve ser levada em conta. 
De um modo geral, os fabricantes 
indicam multiplicar 600 BTUs 
por metro quadrado do ambiente 

Ar-condicionado na medida certa
Com a elevação das temperaturas é comum utilizarmos com maior 

frequência o aparelho de ar-condicionado. Para fazer uso do equi-
pamento com maior segurança e economia, vale prestar atenção em 
algumas dicas fornecidas pela Rio Grande Energia (RGE), distribuidora 
que atende a 264 municípios gaúchos.

Quanto à temperatura, evite utilizar a temperatura mínima e mantenha o clima 
agradável; para isso, espere que o ambiente seja refrigerado de forma gradativa.

a ser refrigerado. Ou seja, se o 
ambiente possui 20 metros qua-
drados, a conta é de 600 x 12 = 
12 mil, portanto a compra deve 
ser feita de um equipamento com 
no mínimo 12 mil BTUs. 

– O que também influencia no 
consumo é tudo o que traz calor 
para o local: lâmpadas, insolação 
direta, computadores, geladei-
ras, projetores e televisores. A 
manutenção e limpeza do ar-
-condicionado também deve ser 
feita periodicamente. 

– Quanto à temperatura do apa-
relho, vale evitar utilizar a tempe-
ratura mínima. Mantenha o clima 
agradável e espere que o ambiente 
seja refrigerado de forma grada-
tiva, desta forma o consumo de 
energia é mais controlado. Alguns 
aparelhos também apresentam a 
função ‘modo econômico’, se-
melhante aos telefones celulares. 

– Vale lembrar também que 
quando o ar-condicionado estiver 

ligado, as janelas e as portas dos 
cômodos devem estar totalmente 
fechadas, evitando a troca rápida 
de calor com o ambiente externo. 
A maioria dos aparelhos apresenta 
a função para programar o desli-

gamento, um recurso que evita 
gastos desnecessários durante a 
noite, por exemplo. 

– É importante que a instalação 
do equipamento seja feita por um 
profissional e antes de efetuar a com-

pra, procure saber dados técnicos do 
aparelho nos sites dos fabricantes. 
Priorize modelos com selo ‘A’ do 
Programa Nacional de Eficiência 
Energética (Procel), que sinaliza 
modelos econômicos e eficientes.
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Uma nova corrente comportamental 
que ganha força em países como Estados 
Unidos e Canadá está chegando ao Bra-
sil: savoring. A palavra tem significado 
ligado a desfrutar experiências positivas 
em casa e está relacionada à felicidade do 
morar. Trata-se de apreciar as pequenas 
alegrias que sua casa propõe: o prazer 
de uma refeição trivial, o aroma de lim-

peza das roupas de cama, uma cortina 
balançando com o vento, o conforto do 
banho, as lembranças de viagens e pre-
sentes espalhados pela casa, entre outras 
experiências que enchem nossa vida de 
significado. Na prática, o savoring reflete 
a riqueza sensorial da vida doméstica 
e como estamos dando atenção a essas 
vivências cotidianas.

A harmonia das cores
Restabelecer e energizar 

sentimentos são alguns dos 
benefícios de utilizar o co-
lorido nos ambientes. A cro-
moterapia é uma técnica que 
utiliza a energia das cores para 
harmonizar corpo e mente. 
Cada cor tem uma função 
específica, atuando sobre as 
emoções e áreas determinadas 
do corpo. Por este fato que a 

escolha para os ambientes é 
tão importante. 

A técnica se baseia na pa-
leta que compõe o arco-íris: 
azul, amarelo, laranja, violeta, 
verde, vermelho e rosa. Cada 
cor possui uma vibração es-
pecífica para cada ambiente; 
por exemplo, azul e verde são 
propícios para áreas de des-
canso, como salas e quartos. 

Com esta terapia é possível 
tratar desordens emocionais, 
como depressão e estresse.

O artifício é utilizado em 
todo mundo, inclusive em hos-
pitais e locais de reabilitação 
para o corpo e para a mente. 
Desde 1976, a cromoterapia 
é reconhecida como terapia 
complementar pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Azul – Indicado para locais como quartos 
e salas de estar, o azul traz paciência e sereni-
dade para os momentos de descanso. 

Amarelo – Ideal para ambientes de estudo, o 
amarelo é uma cor que age sobre o raciocínio, 
afastando pensamentos ruins e obsessivos. 

Laranja – Ajuda a recuperar as emoções 
por ser uma cor regeneradora, é também co-
nhecida por seu poder de coragem e melhora 
de energia.

Violeta – Considerado uma cor mística, o 
violeta age sobre os desequilíbrios emocionais. 
Ajuda também a liberar más vibrações dos 

ambientes.
Verde – Reconhecido como calmante, o 

verde traz equilíbrio físico e emocional e evita 
condições negativas. 

Vermelho – Age afastando o desânimo e a 
depressão por ser uma cor estimulante. Ligada 
também à paixão e à sexualidade, além de 
agitação e perda do sono. 

Rosa – Utilizada para melhorar relaciona-
mentos pessoais e profissionais, o rosa é a 
cor do afeto e da união. Ideal também para 
ambientes de trabalho por ser uma cor de 
estabilidade.

Garanta a harmonia: entenda os significados das cores

Tendências e novidades 
na decoração 

Faz bem mudar. De tempos em tempos, 
vale investir naquela repaginada na deco-
ração da casa para que os ambientes sejam 
valorizados e os espaços bem aproveitados. 
Os conceitos de design e tendências deco-
rativas estão diretamente ligados ao mo-
mento atual: mistura étnica, diversidade, 
sustentabilidade e valorização do manual 
e do afetivo. A decoração de ambientes se 
apropria do repertório cultural brasileiro e 
garante misturas de todos os gêneros com 
cores, texturas e estilos. 

O tropicalismo está no foco das tendên-
cias mundiais quando o assunto é décor. 
As texturas naturais ganham espaço em 
tempos de deslizar os dedos apenas em su-
perfícies lisas. Pelos de animais, lã, madeira 
rústica, vidros texturizados, bambu e fibras 
naturais estão entre as texturas do momen-
to. Os detalhes aparecem tanto em objetos 
decorativos quanto em paredes e móveis. 
Além dos materiais naturais, a energia 
humana ganha destaque com o artesanato. 
As peças são únicas e garantem diferencial 
para seu ambiente – se for artesanato de 

local por onde viajou, a personalização é 
garantida e ainda confere memórias visuais 
por onde passar. 

Com a questão de crise econômica e 
também a filosofia de sustentabilidade, 
utilizar uma decoração vintage é, além 
de moderno e interessante, uma estilosa 
forma de reaproveitar elementos da famí-
lia das décadas que passaram. Selecionar 
estes objetos é fundamental para compor 
ambientes harmoniosos. Entre as cores, 
o cinza e o algodão são bons fundos; e os 
detalhes ganham vida na cor de 2017, a 
greenery, um verde antigo que combina 
com qualquer ambiente. 

O conceito de decoração é sem dúvida 
o novo minimalismo, onde a simplicidade 
encontra o conforto. Uma forma de fugir da 
tecnologia e impessoalidade dos ambien-
tes. Os tecidos em tons claros e o algodão 
cru garantem uma decoração orgânica e 
suave. O estilo escandinavo dita essa ten-
dência e se popularizou nos mais variados 
projetos, por ser uma marca despojada sem 
esquecer de ser convidativa.

Em busca de experiências positivas

O ‘savoring’ reflete a experiência sensorial da vida doméstica.
Entre as cores, o cinza e o algodão são bons fundos; e os 

detalhes ganham vida na cor de 2017, a ‘greenery’.
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