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introDuÇÃo

A partir da alteração da Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei Federal Nº 8.666/93), por 

meio da Lei nº 12.349/10, foi incluída a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” 

como um dos objetivos a serem alcançados pelo processo licitatório, de forma que, juntamente 

à isonomia e à “seleção da proposta mais vantajosa”, a sustentabilidade passa a ser a 

terceira finalidade legal da licitação. Destarte, a disseminação da noção de sustentabilidade 

e do conceito de desenvolvimento sustentável coloca em voga a necessidade de se fazer 

políticas governamentais que levem em conta os aspectos ambientais e seus efeitos sobre 

a sociedade e a economia.

Ciente de seu poder de compra, do dever de zelar pelo meio ambiente, e de sua 

responsabilidade para induzir o mercado a adotar práticas sustentáveis, o Estado de Minas 

Gerais tem se empenhado no uso racional de recursos juntamente à inclusão de requisitos 

de sustentabilidade em suas compras públicas, com vistas a minimizar os impactos causados 

pelos produtos e serviços contratados.

Seguindo esta tendência, foi publicado o Decreto Estadual de Compras Sustentáveis em Minas 

Gerais (Decreto nº 46.105 de 12/12/12), contendo as principais diretrizes de sustentabilidade 

para aquisição de bens, serviços e obras pela administração pública de órgãos e entidades 

do Estado, além de promover estudos visando explorar novas oportunidades de atuação na 

matéria de sustentabilidade nas compras. Neste sentido, a norma atribui à Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão – SEPLAG – a responsabilidade de coordenar estudos técnicos em 

famílias de compras, com vistas a instituir critérios de sustentabilidade de forma mais específica 

e prática, os quais serão consolidados na forma de Manuais, nos seguintes termos:
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Art. 8º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – coordenará 

estudos técnicos para viabilizar a inserção de critérios de sustentabilidade em 

famílias de materiais, serviços e obras, o que poderá ser realizado em conjunto 

com outros órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo 

estadual, conforme a natureza dos itens a serem adquiridos ou contratados.

§ 1º Os resultados dos estudos técnicos de que trata o caput serão consolidados 

em manuais de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública do Poder Executivo estadual. (MINAS GERAIS, 2012) (Grifo nosso) 

Fruto de tais estudos, elaborado pelo Centro de Pesquisa em Energia Inteligente (CPEI) do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG), em parceria com a 

SEPLAG, o presente Manual busca legitimar e institucionalizar, em todos os órgãos e entidades 

da Administração Pública, a adoção de critérios de sustentabilidade para aquisição e uso para 

a família de lâmpadas e reatores.

Visando alcançar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida da contratação, serão 

apresentadas as diretrizes sustentáveis traçadas pelo CEFET MG em parceria com a SEPLAG, 

em forma de especificações técnicas para definições do objeto nos editais de licitação e boas 

práticas de uso e consumo visando à economia de energia.

contEXtuaLiZaÇÃo

A energia elétrica é um recurso importante e indispensável em nossas vidas. Além de 

proporcionar conforto e segurança à população, garante o desenvolvimento econômico e social 

do país. No entanto, o seu uso excessivo pode causar impactos negativos no meio ambiente e 

comprometer os recursos necessários à satisfação das gerações futuras.

Na tentativa de conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental, estão sendo 

desenvolvidas várias medidas que visam combater o desperdício de energia em diversas áreas. 

Isso pode reduzir a necessidade de implantação de novas centrais de geração de energia elétrica, 

contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a redução dos gastos com energia nas 

despesas do consumidor. 

O combate ao desperdício de energia pode ser obtido por meio do uso de equipamentos 

mais eficientes e da mudança de hábitos. Como exemplo de iniciativas nesse sentido tem-

se a substituição dos equipamentos ineficientes energeticamente, como reatores e lâmpadas 

utilizados em iluminação, por equipamentos mais eficientes e também a promoção de programas 

educacionais que visam despertar os cidadãos para a importância de se utilizar a energia de 

forma inteligente e eficiente.

O Decreto 43.696 de 11/12/2003, publicado pelo Governo de Minas Gerais, visava a redução 

de 15% do consumo de energia em 2004, em relação à média verificada em 2003, para órgãos, 

autarquias, fundações e empresas estatais dependentes de recursos do Tesouro Estadual. 

Desde então, buscando cumprir esse decreto, a SEPLAG, em parceria com a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG), definiu as diretrizes para a implantação do Programa de 

Gestão Energética Estadual (PGEE). Nele foram estabelecidas as diretrizes a serem adotadas 

em todos os órgãos e autarquias estaduais para redução do consumo de energia.

Uma dessas diretrizes recomenda a utilização de equipamentos energeticamente eficientes. 

Para que esse objetivo fosse alcançado tornou-se necessária a realização de revisão das 

especificações técnicas dos equipamentos elétricos contidos no Catálogo de Materiais e Serviços 

(CATMAS), módulo do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD) que 
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permite a catalogação dos materiais e serviços destinados às atividades da Administração Pública 

Estadual, com a finalidade de identificar, classificar, codificar e catalogar o material de consumo, 

o material permanente, os serviços e obras.

Nesse contexto, foi elaborada a revisão das características que compunham as especificações 

técnicas existentes no CATMAS das lâmpadas utilizadas em iluminação e reatores. Nessa revisão, 

foram mantidas algumas características e incluídas outras relacionadas à eficiência energética 

desses equipamentos e que contribuem para uma correta aplicação dos mesmos. 

Dessa forma, o presente manual foi elaborado visando auxiliar e informar os usuários do setor 

público quanto às especificações técnicas sustentáveis disponíveis, além de conter dicas simples 

de economia de energia a serem aplicadas no cotidiano da instituição e em suas próprias casas. 

LÂmPaDaS: DEFiniÇÕES

Com o objetivo de auxiliar os gestores de compras do Estado de Minas Gerais quanto à inclusão de 

critérios sustentáveis nas aquisições públicas, apresenta-se a revisão das características que compõem 

as especificações técnicas de lâmpadas, acompanhada dos principais conceitos relativos à matéria.

• Fluxo luminoso: quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa, na tensão nominal de 

funcionamento. Unidade: lúmen (lm). 

Pode-se fazer uma analogia entre uma fonte de luz e um chafariz na forma esférica com 

inúmeros furos em sua superfície. Os raios luminosos da fonte corresponderiam à água do chafariz 

esguichando em todas as direções. 

• Iluminância: fluxo luminoso de uma fonte de luz que incide sobre uma superfície situada a uma 

certa distância desta fonte. Unidade: lux. 

Um lux equivale a 1 lúmen por metro quadrado (lm/m²). A realização de uma atividade exige uma 

iluminância adequada do ambiente. Assim, por meio de pesquisas realizadas com diferentes níveis 

de iluminação, os valores relativos a iluminância foram tabelados por tipo de atividade. Esses 

valores são encontrados, no Brasil, na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. 

• Índice de reprodução de cores (IRC): quantifica a fidelidade em que as cores de um objeto são 

reproduzidas quando iluminadas por uma fonte luminosa. 

Quanto maior for a diferença do objeto reproduzido para o objeto real, menor será o IRC. Quanto 

mais próximo o IRC de 100%, maior será a fidelidade com que as cores dos objetos são vistas. 

• Eficiência Luminosa: razão entre o fluxo luminoso, em lumens, pela potência que a lâmpada 

consome, em Watts. Unidade: lúmen por Watt (lm/W). 

Uma lâmpada é mais eficiente que outra, quando consome uma energia menor para produzir 

um fluxo luminoso de mesmo valor. Veja a eficiência de alguns tipos de lâmpadas no Gráfico 01.

Gráfico 01: Eficiência Luminosa (Lm/W) x Tipos de Lâmpadas

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

• Temperatura de cor: grandeza que expressa a aparência de cor da luz emitida por uma lâmpada. 

Unidade: Kelvin (K). 

O conceito de vida de uma lâmpada é dado em horas e é definido por critérios preestabelecidos, 

considerando sempre um grande lote testado sob condições controladas e de acordo com as 

normas pertinentes. 
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Vida mediana: é o número de horas resultantes, em que 50% das lâmpadas ensaiadas ainda 

permanecem acesas.

Vida média: é a média aritmética do tempo de duração de cada lâmpada ensaiada.

Vida útil: tempo em horas, no qual uma porcentagem do fluxo luminoso das lâmpadas testadas, 

foi depreciado.

Depreciação do fluxo luminoso: diminuição do fluxo luminoso, ao longo da vida útil da lâmpada, 

devido à própria depreciação normal do fluxo luminoso da lâmpada e ao acúmulo de poeira sobre 

as superfícies da lâmpada e do refletor.

Para saber mais! 
A lâmpada de “luz fria” tem temperatura de cor maior do que 4000K e apresenta uma 

tonalidade de cor da luz mais azulada. A lâmpada de “luz quente” tem temperatura de 

cor menor do que 3100K e apresenta uma tonalidade de cor da luz mais amarelada. 

A lâmpada de “luz neutra” tem temperatura de cor entre 3100 e 4000K e apresenta 

tonalidade de cor da luz mais esbranquiçada. 

Aplicações: as lâmpadas de “luz fria” são indicadas para ambientes propícios ao 

trabalho, como: escritórios, áreas de serviço, cozinhas. As lâmpadas de “luz quente” 

são indicadas para ambientes mais aconchegantes e relaxantes como: casas, áreas 

sociais, dormitórios. Lâmpadas de “luz neutra” iluminam o ambiente de forma natural, 

sem influenciar na aparência de cor do local e são indicadas para escritórios, salas de 

aulas, áreas sociais etc.

rEatorES 

São equipamentos auxiliares necessários para proporcionar a partida e funcionamento 

contínuo das lâmpadas de descarga. Limitam a corrente e adéquam as tensões ao perfeito 

funcionamento das lâmpadas.

Um reator de qualidade contribui para o desempenho do sistema de iluminação como, por 

exemplo, maior durabilidade da lâmpada com um nível de iluminação constante.

Quando o reator não tem as características elétricas adequadas ao seu funcionamento, ele estabiliza 

a corrente acima ou abaixo da necessária. Isso pode causar a queima prematura ou baixa emissão 

de luz, além do superaquecimento que aumenta o consumo, transformando a energia em calor e 

prejudicando a segurança da instalação. Os reatores podem ser eletromagnéticos ou eletrônicos.

Reatores eletromagnéticos 
São constituídos, basicamente, por uma bobina de fio de cobre enrolada ao redor de um 

núcleo de material ferromagnético. São conhecidos como reatores “pesados” e encontram-se 

divididos de acordo com o tipo de partida. 

• Partida convencional: o reator fornece por alguns segundos uma tensão nos filamentos da 

lâmpada e, em seguida, com a ajuda de um starter proporciona o acendimento da lâmpada. 

Aplicações: locais úmidos, de baixa temperatura ou sem condições de aterramento.

• Partida rápida: o reator aquece constantemente os filamentos da lâmpada, o que facilita o 

acendimento da lâmpada em curto espaço de tempo. Nesse tipo de partida não é utilizado o 

starter, mas é necessário o uso de uma luminária (chapa metálica) aterrada para o perfeito 

acendimento das lâmpadas nesse tipo de partida. Aplicações: ambientes agressivos como, por 

exemplo, em locais onde se faz galvanoplastia. 
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Reatores eletrônicos 
São constituídos por capacitores, indutores, resistores, circuitos integrados e outros componentes 

eletrônicos. Eles operam em alta frequência (de 20 kHz a 50 kHz) e são conhecidos como reatores 

“leves”. Os reatores eletrônicos encontram-se divididos de acordo com o tipo de partida:

• Partida Rápida: o acendimento é controlado eletronicamente pelo sistema de pré-aquecimento 

dos filamentos da lâmpada. O reator gera uma pequena tensão em cada filamento e, em seguida, 

uma tensão de circuito aberto entre os extremos da lâmpada. O tempo entre a energização do 

reator e o acendimento da lâmpada ocorre em torno de 1s a 2,5 s. 

• Partida Instantânea: nesse sistema não há o pré-aquecimento dos filamentos. O reator gera 

diretamente a tensão de circuito aberto para o acendimento da lâmpada. 

• Partida Programada: consiste na combinação das duas partidas anteriores, onde o reator 

controla além dos valores de tensão, o tempo de pré-aquecimento da lâmpada, fornecendo em 

seguida a tensão de circuito aberto e posterior acendimento. 

Definições 
Fator de Fluxo Luminoso (F.F. L) ou Fator de Reator ou Balastro (F.R): determina qual será o fluxo 

luminoso emitido pela lâmpada.

Se uma lâmpada de 16W com fluxo luminoso de 1200 lm, for ligada a um reator que possui fator 

de fluxo luminoso de 1,15, o fluxo emitido será de 1380 lm. Se essa mesma lâmpada for ligada a 

um reator que possui fator de fluxo luminoso de 0,9, o fluxo emitido será de 1080 lm. Quanto maior 

for o fator de fluxo luminoso de um reator, maior será a potência consumida pelo reator. 

Fator de eficácia (FE): razão entre o fator de fluxo luminoso e potência de alimentação. 

Perdas no reator: as perdas existentes nos reatores eletromagnéticos ocorrem devido aos 

efeitos Joule, Histerese e Foucalt.

Fator de potência: indica o grau de defasagem no tempo entre as ondas de tensão e corrente em 

um circuito elétrico.

Sob o aspecto do consumo de energia, o fator de potência relaciona a potência ativa consumida 

por uma instalação (kW) e a potência aparente fornecida pela concessionária (kVA), ou seja, 

mostra com qual eficiência uma instalação está utilizando energia elétrica. 

A Resolução ANEEL 414/2010 determina que o Fator de potência deve ser mantido o mais 

próximo possível da unidade (1), mas permite um valor mínimo de 0,92. 

Distorção harmônica total (THD): trata-se de correntes alternadas que causam poluição ou 

interferência na rede, geradas por equipamentos eletrônicos de alta frequência. 

Equipamentos que causam distorção: liquidificador, secretárias eletrônicas, computadores, 

reatores eletrônicos que não seguem padrões ou normas de qualidade, entre outros. 

A Figura 1 apresenta duas curvas: uma representa a forma de onda de corrente senoidal 

sem distorção, cuja frequência é 60 Hz. A outra curva representa a forma de onda harmônica de 

quinta ordem, que possui 5 vezes a frequência da onda de corrente. 

Figura 2 apresenta uma curva que representa a forma de onda resultante da soma das duas 

ondas apresentadas na Figura 1. A forma de onda resultante deixa de ser perfeitamente senoidal 

na presença das harmônicas. 

Com o surgimento das harmônicas, tem-se a necessidade cada vez maior de dimensionar 

condutores e dispositivos de proteção, levando-se em conta os componentes harmônicos dos 

diversos circuitos em uma instalação elétrica.

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
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Efeitos observados em instalações e componentes submetidos à presença de distorção harmônica: 

• Aquecimento excessivo nos fios e nos equipamentos elétricos, devido ao aumento da corrente 

do circuito; 

• Disparos de dispositivos de proteção (disjuntores residuais); 

• Ruídos em equipamentos de áudio e vídeo, tais como rádios e televisores; 

• Queda de tensão e redução de fator de potência da instalação. 

Reatores eletrônicos x eletromagnéticos 
Os reatores eletrônicos apresentam inúmeras vantagens em relação aos eletromagnéticos, 

entre as quais: 

• São mais leves e compactos; 

• Consomem menos energia; 

• Aumentam a vida útil das lâmpadas; 

• Eliminam efeitos estroboscópicos; 

• São mais eficazes; 

• Apresentam versões diferenciadas; 

• Proporcionam uma luz com cor mais estável; 

• Possibilitam a dimerização e utilização de sistemas inteligentes, com redução no consumo 

de energia de até 70% na comparação com os eletromagnéticos, entre outras. 

O fato de um reator ser eletrônico não significa que ele apresentará todos os benefícios que um 

reator que utiliza essa tecnologia pode oferecer. Um reator eletrônico funciona em altas frequências e 

alguns modelos não possuem filtros eficientes capazes de impedir interferências em computadores, 

sistemas de segurança e comunicação, equipamentos hospitalares e bancários, entre outros. 

Quando se deseja um sistema elétrico de qualidade, como instalações em bancos, lojas, indústrias, 

hospitais, escritórios e grandes obras, convém optar por reatores de alta performance. 

Reatores eletrônicos de alta e baixa performance 
Os reatores de baixa performance são os chamados “acendedores” e servem apenas para acender 

lâmpadas em ambientes residenciais. Eles espalham “sujeiras” (tecnicamente chamadas de harmônicas) 

no sistema elétrico. Normalmente são mais baratos, de baixo fator de potência, alto índice de distorção 

harmônica e reduzem a vida útil da lâmpada em 50%. Nesta linha mais barata de reatores existem 

alguns que até são de alto fator de potência, o que não deve ser confundido com alta performance. 

Os reatores eletrônicos de alta performance possuem alto fator de potência, filtros harmônicos e 

proteções contra sobretensão, sobrecorrente e condições anormais. São indicados para instalações 

comerciais, hospitais, bancos, entre outros. Um de seus indicadores de qualidade é a THD, cujo 

valor deve ser menor que 30% (mínimo exigido pela ABNT). 

Reatores dimerizáveis 
Esses reatores permitem a dimerização de lâmpadas fluorescentes que é um avanço 

tecnológico inimaginável há apenas dez anos atrás. Seu uso permite a integração da luz natural 

com a artificial, por meio da utilização de sensores que detectam a luminosidade de um ambiente 

e aumentam ou diminuem a intensidade luminosa das lâmpadas, conforme a necessidade.

ESPEciFicaÇÕES SuStEntáVEiS

A especificação deve contemplar ca-

racterísticas relacionadas com a eficiên-

cia energética, ambiente de instalação e 

tempo de vida dos equipamentos.

Foi realizada a revisão das especifi-

cações existentes para que as institui-

ções estaduais possam adquirir lâmpa-

das e reatores com melhor desempenho 

energético adequadas aos ambientes 

de instalação.

Neste sentido, tem-se a especificação 

da lâmpada Fluorescente Tubular de 28W 

pode ser verificada na Figura  3, ao lado:

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais (CEFET-MG)

Figura 3: Especificação da lâmpada 

Fluorescente Tubular de 28 W
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A especificação do reator eletrônico para a lâmpada Fluorescente Tubular de 28W é apresentada 

na Figura 4, abaixo:

Fonte: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

Figura 4: Especificação do reator eletrônico para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 28W

Atenção: reator com fator de crista < 1,7. O produto deverá ser certificado pelo Inmetro. Garantia 

de 2 anos. Recomenda-se utilizar reatores eletrônicos que possuem distorção harmônica menor 

do que 10% em locais que possuem aparelhos eletrônicos sensíveis. 

Ao especificarem-se os valores mínimos e máximos para as características técnicas que 

formam a nova especificação das lâmpadas e reatores, pretende-se que as diversas instituições 

do Estado adquirem esses equipamentos com valores superiores aos mínimos e inferiores aos 

máximos estabelecidos.

Para saber mais! 
Algumas vantagens podem ser obtidas por meio do uso de reatores de alto fator de 

potência, como: 

• Evita a possibilidade de multa, devido a baixo fator de potência; 

• O custo com a fiação da instalação elétrica é menor, pois reatores com fator de 

potência baixo possuem praticamente o dobro do valor de corrente elétrica; 

• Podem ser instaladas mais luminárias em um mesmo circuito, devido à corrente 

elétrica ser mais baixa, reduzindo o número de disjuntores e consequentemente 

o custo da instalação.

Atenção! 
Todo equipamento adquirido pela Administração Pública, ao ser recebido, deve 

corresponder exatamente às especificações constantes do empenho e descritas 

na nota fiscal.

O servidor responsável pelo recebimento do material, bem ou serviço deve 

atestar que os mesmos foram recebidos ou efetuados em condições satisfatórias 

para a Administração Estadual.

DECRETO N°37.924 DE 1996
Art. 10 - Toda despesa será liquidada mediante exame prévio de sua legalidade, com 

base nos documentos comprobatórios exigidos em legislação específica e emissão da 

respectiva Nota de Liquidação.

§ 1º - Como comprovantes de despesa só serão aceitas as primeiras vias de 

Nota Fiscal ou documento equivalente, com certificado datado e firmado por 2 

(dois) funcionários responsáveis pelo recebimento dos materiais, bens ou serviços 

solicitados, declarando que os mesmos foram recebidos ou efetuados em 

condições satisfatórias para o serviço público estadual.”
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LED – DioDo EmiSSor DE LuZ

É sabido que o campo da sustentabilidade está sujeito a constantes alterações devido aos 

rápidos avanços tecnológicos, cujos resultados acarretam em produtos cada vez mais sustentáveis. 

Neste sentido, tem-se que as lâmpadas de LED (Diodo Emissor de luz), despontam no mercado 

como uma grande alternativa em termos de economia de energia.

O LED possui características de eficiência energética que são consonantes com a legislação vigente 

(Decretos nº 46.105/2012 e nº 43.696/2013), o que no momento nos leva a indicar, quando viável, sua 

utilização nas instalações de órgãos e entidades do Poder Público Estadual em Minas Gerais.

Características identificadas na lâmpada de LED:

• Vida útil entre 40 e 50 mil horas;

• Gastam cerca um décimo (10%) da energia consumida pelas lâmpadas incandescentes;

• Gastam menos de um terço (30%) de energia consumida pelas lâmpadas fluorescentes;

• Reduzem drasticamente a manutenção em trocas e reparos constantes exigidos pelos 

demais modelos de lâmpadas;

• O seu descarte é bem menos prejudicial ao meio ambiente, uma vez que em sua composição 

não são utilizados metais pesados e tóxicos além de poderem ser recicladas;

• Não precisa aquecer para funcionar, mesmo no frio. Assim que ligadas, atingem o nível 

máximo de iluminação, sem consumir mais por isso.

oriEntaÇÕES Para contratoS DE  FornEcimEnto DE 
EnErGia ELétrica

Serão apresentados aqui os critérios utilizados para a análise de adequação dos contratos 

de fornecimento de energia elétrica entre as concessionárias e os órgãos e entidades do estado 

de Minas Gerais. 

A adequação dos contratos de fornecimento de energia elétrica é de suma importância para 

a Administração, pois evitam o gasto desnecessário, desonerando o poder público de custos 

indevidos e desperdícios. 

Vale ressaltar que são disponibilizadas no portal eletrônico da SEPLAG (planejamento.mg.gov.br), 

na área de Gestão de Logística, minutas padrões de contratos de fornecimento de energia, analisadas 

e aprovadas pela Assessoria Jurídica da SEPLAG e pela Advocacia Geral do Estado (AGE).

Um contrato será considerado 100% adequado quando atender todas as exigências de cada um 

dos quatro critérios abaixo:

Demanda Contratada Adequada
A demanda contratada deverá ser o mais próximo possível da necessidade de consumo 

da unidade, uma vez que o custo a ser pago será sempre sobre o maior valor registrado (ou o 

contratado, ou o utilizado), com uma margem de 5% para cima ou para baixo, conforme o exemplo:

a) Se a unidade contrata 100kW e utiliza 50kW, pagará também pelos 50kW não utilizados. 

Desta forma, a demanda contratada estará inadequada;

b) Se a unidade contrata 100kW e utiliza 105kW, a demanda contratada estará adequada, 

devido à tolerância dada.

Neste sentido, caso o valor consumido ultrapasse a demanda contratada, serão cobrados os 

seguintes valores:

Tipo1
Custo Demanda Contratada (R$/KW) Custo Demanda de

Ultrapassagem (R$/KW)

Ponta Fora Ponta Ponta Fora Ponta

Azul 28,98 8,28 57,96 16,56

Verde 8,28 16,56

1 Tarifa azul: modalidade caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia 
e os períodos do ano, assim como de tarifas diferenciadas de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia;
Tarifa verde: modalidade caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia 
e os períodos do ano, assim como de uma única tarifa de demanda de potência.”

Fonte: Resolução Homologatória Aneel 1.700, de 07/04/2014
* Tarifas sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS e Contribuição de Iluminação Pública)
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Tarifa adequada
A tarifa deverá ser contratada dentro da estrutura tarifária, horosazonal, em que a unidade 

consumidora melhor se enquadrar, dadas as suas características, uma vez que existem variações 

no custo do insumo nos horários de ponta e fora de ponta, nos períodos úmido e seco2, conforme 

apresentado no quadro abaixo:

Tipo
Demanda (R$/KW)

Consumo (R$/kWh)
Ponta Fora Ponta

Ponta Fora Ponta Seco Úmido Seco Úmido
Azul 28,98 8,28 0,32417 0,32417 0,20559 0,20559
Verde 8,28 1,02766 1,02766 0,20559 0,20559

2 Horário de ponta: período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema 
elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão,  com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, 
Corpus Christi, e os seguintes feriados:
Horário fora de ponta: período composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no horário de ponta; 
Período úmido: período de 5 (cinco) ciclos de faturamento consecutivos, referente aos meses de dezembro de um ano a abril do ano seguinte; 
Período seco: período de 7 (sete) ciclos de faturamentos consecutivos, referente aos meses de maio a novembro; 

Fonte: Resolução Homologatória Aneel 1.700, de 07/04/2014
  * Tarifas sem impostos (ICMS, PIS/PASEP, COFINS e Contribuição de Iluminação Pública)

Atenção!
As tarifas apresentadas neste Manual estão sujeitas à alterações. Para a elaboração 

do contrato devem ser consultadas as tarifas vigentes à época da contratação.

Não existência de Energia Reativa
A energia reativa (kVArh) é uma grandeza elétrica medida assim como a energia ativa (kWh). 

O reativo excedente é cobrado quando o Fator de Potência for menor que 0,92. (O baixo fator 

de potência é ocasionado por equipamentos da Unidade Consumira (lâmpadas Fluorescentes, 

motores e outros) com o Fator de Potência menor que 0,92). Para evitar esta cobrança, as grandes 

instalações possuem bancos de capacitores instalados para gerar esta energia localmente. Quando 

aparece cobrança pela concessionária na fatura, indica problema no banco de capacitores. Se tal 

problema não for sanado ocorrem custos adicionais, elevando o custo do insumo. Em um contrato 

adequado, portanto, não deverá haver a incidência dessa energia.

Não incidência de ICMS
A cobrança do ICMS gera um acréscimo de 18% no custo da fatura e é indevido para as unidades 

consumidoras que se enquadram no disposto no Decreto nº 43.080/02, Art. 6 - Anexo 1 - Item 79.1.c.

1) Enquadram: Órgãos da Administração Pública Direta, Fundações e Autarquias, mantidas 

pelo Poder Público Estadual, regidas por normas de Direito Público.

2) Não se enquadram: Empresas de Economia Mista e Empresas Subvencionadas

Atenção! 
As unidades que se enquadram como isentas no decreto supracitado e que receberem a 

cobrança de ICMS na fatura deverão informar ao Programa de Gestão Energética Estadual 

(PGEE) para que seja solicitada à concessionária a retirada da cobrança indevida.

BoaS PráticaS SuStEntáVEiS DE uSo E conSumo

Ações para economizar energia na iluminação 
• Substitua as lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W e 32W pelas de 16W e 28W, 

respectivamente, quando ocorrer a queima do reator; 

• Substitua as lâmpadas a vapor de mercúrio, por lâmpadas a vapor de sódio, quando 

ocorrer a queima do reator; 

• Substitua as lâmpadas de luz mista, após sua queima, por lâmpadas a vapor de sódio; 

• Substitua as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas, quando instaladas 

em locais, cujo tempo de funcionamento seja maior do que quatro horas diárias; 

• Não adquira os reatores das lâmpadas consideradas ineficientes energeticamente;

• Dê preferência, sempre que possível, às lâmpadas de LED.  
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Dicas para adquirir equipamentos eficientes
• No momento da especificação do objeto a ser adquirido pela Administração, é possível a 

especificação de produtos com características das certificações de eficiência energética no 

instrumento convocatório, sem, contudo, vinculá-las a certificações específicas, a exemplo 

do selo PROCEL. Neste sentido, inclua critérios que levem à seleção de modelos que 

possuam o Selo Procel e a Etiqueta ENCE nível “A”, ou tenham o mesmo desempenho, 

de forma a selecionar os equipamentos mais econômicos. Vale ressaltar que, apesar de 

não poderem ser exigidas no edital, as certificações podem ser utilizadas como fonte de 

comprovação da sustentabilidade um produto.

concLuSÃo

As compras públicas sustentáveis são um importante instrumento para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do Estado, transformando a concepção e a prática das contratações 

públicas, que passa a adquirir produtos e serviços de qualidade e que impactam positivamente a 

sociedade e o meio ambiente. Neste sentido, reforçamos a obrigatoriedade de observação deste 

Manual quando da aquisição e contratação dos equipamentos estudados.

As especificações técnicas descritas neste Manual serão disponibilizadas nos itens do 

Catálogo de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (CATMAS), devidamente marcados 

no sistema como “sustentável” e, uma vez ativos, esses itens serão de utilização obrigatória, 

tornando compulsória a adoção da sustentabilidade nas aquisições de materiais de escritório.

Destacamos que este Manual não esgota as possibilidades de inclusão de critérios de 

sustentabilidade, possibilitando ao órgão ou entidade contratante estabelecer outras práticas 

sustentáveis, diferentes das aqui dispostas. Neste sentido, gostaríamos de incentivar os órgãos 

e entidades do Estado a proporem novos critérios e boas práticas, a fim de aprimorarmos 

nossas aquisições sustentáveis e acompanharmos a evolução do próprio mercado rumo à 

sustentabilidade de seus produtos e serviços.

Vale ressaltar que o presente Manual está sujeito a atualizações e revisões, tendo em vista 

que o campo da sustentabilidade sofre frequentes alterações. Devido aos rápidos avanços 

tecnológicos, cujos resultados acarretam produtos e serviços cada vez mais eficientes e que 

produzem menor impacto, torna-se altamente necessário que as políticas de compras sustentáveis 

sofram constantes revisões e aperfeiçoamentos.

Quaisquer dúvidas e/ou sugestões acerca deste Manual deverão ser encaminhadas à 

Coordenação do Programa de Gestão Energética Estadual (PGEE). 
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