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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
ATO REGULATÓRIO:                            Aprimoramento da proposta de Resolução Normativa que revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de 

abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST  
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

II - minigeração distribuída: central geradora de 
energia elétrica, com potência instalada superior a 

75 kW e menor ou igual a 5 MW para fontes 
renováveis de energia elétrica ou cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 
conectada na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras; 

II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 
potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW para 

fontes renováveis e ou alternativas de energia elétrica ou cogeração 
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede 

de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; 

Considerando que são necessários em média 48 toneladas 
de RSU/dia com PCI (poder calorífico inferior) de 1.900 
kcal/kg para gerar 1MW/h e pela média nacional de geração 
de 1 kg de RSU/dia por habitante, são necessários em torno 
de 48.000 pessoas/MW. Para que seja economicamente 
viável o aproveitamento do RSU pra produção de energia 
elétrica, se estima que a produção mínima seja de 2 MW, ou 
seja, para um universo de 100.000 pessoas. 
Considerando que a grande maioria das cidades brasileiras 
não apresentam esta população, se faz necessário a 
instalação de consórcios até que somados os municípios 
cheguem neste número. 
Portanto se esta regulamentação incluir energia alternativa, 
poderá o Brasil sonhar a viabilidade econômica de incluir 
na matriz energética os RSU, em plantas de minigeração 
distribuída, em todo o Brasil, contemplando consórcios 
onde a logística permita atender pequenos municípios, os 
quais não dispõem de recursos suficientes para outro tipo de 
aproveitamento energético. 

   

 


