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RESUMO

Os sistemas elétricos de potência são sistemas complexos responsáveis pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica para os 
consumidores como, indústrias, residências e as demais. Esses sistemas estão sujeitos a irregularidades externas que podem ser alterações súbitas 
como a perda de uma linha de transmissão ou gradativas no decorrer do sistema. Estes são fatores suficientes para uma perda de estabilidade e 
interromper o fornecimento de energia elétrica.O trabalho proposto tem como objetivo análise(estudo de caso) e revisão da implementação do 
sistema de rejeição de cargas instalado no sistema elétrico de potência da refinaria de alumina da Hydro Alunorte localizada em Barcarena-Pará.  
A fonte de energia mais importante na planta da Hydro Alunorte é o supridor externo, visto que quando ocorre uma falta a planta dispõe de 
geração própria capaz de suprir 70% de sua necessidade de energia, sendo extremamente necessário a implantação de um sistema que fizesse o 
descarte de cargas diante de uma possível falta de energia elétrica da concessionária. A produção da alumina é realizada através do "Processo 
Bayer", para transformar bauxita em alumina é necessário moer e misturar o minério com cal e soda cáustica, em seguida essa mistura é 
bombeada para recipientes de alta pressão, onde o minério é aquecido, o óxido de alumínio que se deseja é dissolvido pela soda cáustica e depois 
precipitado para fora dessa solução, lavado e aquecido para eliminar a água, oque sobra é um pó branco, chamado de alumina ou oxido de 
alumínio (Al²O³). Portanto uma das principais particularidades do processo Bayer é a necessidade da continuidade operacional, isto é, a produção 
é reduzida ou interrompida por qualquer parada de uma das sub áreas do processo, estas características exigem um elevado grau de 
responsabilidade de seu sistema elétrico, pois uma falta de energia, pelo menor tempo que seja, causa perdas diretas na produção e sérios 
problemas pós-retorno de energia, gerando diversas consequências graves ao processo produtivo como, riscos ambientais, problemas financeiros, 
descontrole operacional etc.  Através dos estudos em arquivos e informações internas com o apoio da equipe interna responsável pela área, 
temos como objetivo a revisão do projeto de implantação para que assim possa apresentar melhorias significativas das ferramentas de proteção e 
controle do sistema elétrico de potência com o objetivo de diminuir as perdas de produção industrial.
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