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Resumo—Este artigo tem como objetivo apresentar um 

estudo e implementação de uma chave de transferência de estado 

sólido aplicada a comutação entre barramentos alimentados por 

fontes distintas. A chave estática desenvolvida possui como 

componentes de chaveamento os TRIACs (Triode Alternate 

Current), além de optoacopladores para garantia de segurança no 

sistema. O elemento de baixo custo desenvolvido possibilitou a 

mudança de fonte de alimentação sem que houvesse uma 

interrupção no fornecimento de energia. As fontes que alimentam 

os barramentos de forma individual são provenientes de: painéis 

fotovoltaicos e a rede de distribuição de baixa tensão. As cargas 

monofásicas comutadas foram luminárias LED localizadas na 

parte externa do prédio do centro de pesquisa e desenvolvimento 

HUB – Tecnologia e Inovação, situado na Universidade do Estado 

do Amazonas na cidade de Manaus. Após a implementação, foi 

analisado o comportamento de tensão e corrente na carga. 

Palavras-chaves—Chave de transferência de estado sólido; TRIAC; 

Optoacoplador; Comutação; Sistema fotovoltaico. 

I.  INTRODUÇÃO  

Com o crescente uso de fontes renováveis é marcante a 
mudança que ocorre nos sistemas de energia ao redor do 
mundo. Embora essas fontes possam ser utilizadas a fim de 
reduzir impactos ambientais, as intermitências inerentes a elas 
podem ser superadas por sua integração em um sistema híbrido 
em conjunto com o emprego banco de baterias para 
armazenamento [1]. Com isso, percebe-se uma tendência de 
consolidação de sistemas de energia híbridos. Isso se deve 
principalmente as potenciais vantagens técnico-econômicas das 
combinações híbridas e o esgotamento de fontes convencionais 
de energia [2].  

A adoção de soluções do gênero teve como motivação 
inicial questões ambientais em meados da década de 90 [3]. 
Todavia, posteriormente as energias renováveis foram 
ganhando destaque devido ao benefício econômico. Isso é 

confirmado com a previsão de crescimento de 44% da 
capacidade instalada de energia solar, o que levaria o Brasil a 
marca de 3,3 gigawatts (GW) [4]. Tendo em vista essa 
expansão, mostra-se necessário o desenvolvimento de soluções 
que sejam aplicadas nessa área da engenharia.  

Os sistemas fotovoltaicos instalados em decorrência do 
crescimento supracitado, mostram-se basicamente em três 
configurações: on-grid, off-grid e híbrido. Estes sistemas são 
modulares e de fácil instalação e manutenção, se comparados 
com outros meios de geração de energia. Muitas unidades 
consumidoras já contam com mais de uma opção de fonte 
energética, principalmente, com fontes associadas a sistemas de 
armazenamento de energia, como sistemas fotovoltaicos 
híbridos e off-grid. Dessa forma, é possível manter as cargas 
energizadas em casos de interrupções no fornecimento de 
energia elétrica. 

Contudo, muitas cargas não possuem sistemas de 
comutação que possibilitem a escolha de sua fonte de 
alimentação. Além disso, muitos desses sistemas, quando 
implementados, não possibilitam realizar a troca da fonte em 
tempo mínimo sem que haja interrupção no fornecimento de 
energia, de forma a desenergizar a carga por completo. 

As chaves de estado sólido de transferências são 
comumente utilizadas para a realização da troca de fonte de 
alimentação em um barramento. Esses dispositivos, também 
denominados chaves estáticas de transferência, possuem a 
finalidade de atuar quando ocorrem faltas ou distúrbios nos 
barramentos de energia ou, ainda, quando há a necessidade de 
alternar a fonte de alimentação. Essa comutação também pode 
realizada por meio de chaves eletromecânicas. 

Apesar de as chaves eletromecânicas atuarem dessa forma, 
elas possuem um maior tempo de chaveamento se comparadas 
às chaves estáticas. Isso acarreta na necessidade de sistemas de 
sincronismo para que a comutação ocorra com maior precisão e 
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robustez. Além disso, o número de comutações que uma chave 
eletromecânica pode realizar é significativamente menor, 
devido ao desgaste de seus contatos ao realizar o acionamento 
[5].  

Todavia, as chaves estáticas comercializadas possuem um 
custo relativamente alto [6].  Com a crescente adoção de 
sistemas de energias renováveis como uma fonte de energia 
alternativa e paralela, salienta-se a necessidade de 
desenvolvimento de chaves de transferências de fácil 
implementação para a difusão de sistemas do gênero. Tendo 
isso em vista, o presente trabalho visa estudar os aspectos de 
chaveamento de cargas entre fontes de energia e avaliar 
resultados de implementação de uma chave estática realizando 
o chaveamento de cargas de iluminação alimentadas pela rede 
de distribuição de baixa tensão e por um sistema fotovoltaico 
off-grid. 

II. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

A. Sistemas Fotovoltaicos Off-grid 

Os sistemas fotovoltaicos off-grid são sistemas isolados ou 
autônomos para geração de energia elétrica e possuem como 
principal característica a desconexão com a rede elétrica de 
distribuição de energia. Com isso, esse sistema estabelece 
alimentação direta aos aparelhos interconectados à ele. Os 
sistemas off-grid geralmente são instalados com um propósito 
local e específico, como por exemplo locais isolados da rede 
elétrica, ou seja, localidades remotas. A Figura 1 ilustra a 
topologia de sistemas dessa natureza.  
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Rede elétrica de baixa tensão
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Inversor
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Banco de Baterias

CC

Controlador de carga

Carga Instalada

 

Figura 1 - Sistema fotovoltaico off-grid. 
 

 Conforme observado na figura 1, os sistemas off-grid são 
compostos pelos painéis fotovoltaicos responsáveis pela 
captação da energia solar. Os painéis solares são conectados 
em controladores de carga com a finalidade de controlar a 
carga e descarga de baterias. Em seguida são conectados no 
mesmo barramento CC (corrente contínua) o banco de baterias 
e o inversor de energia, que consiste em um conversor de 
corrente contínua para corrente alternada. A conexão no 
mesmo barramento CC possibilita a alimentação direta da 
energia que está sendo gerada. Após o inversor de frequência, 
estão conectados os equipamentos a serem alimentados pelo 
sistema. 

III. CHAVES ESTÁTICAS DE TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA 

A. Composição de chaves estáticas 

Uma chave estática, em sua forma mais simples, também 

conhecida como relé de estado sólido, é composta por 

elementos semicondutores. Todavia, os métodos de 

acionamento para os componentes citados são complexos e, 

além de encarecer o processo de implementação, são pouco 

eficientes [7]. Por outro lado, TRIACs (Triodos de Corrente 

Alternada) e SCRs (Retificadores Controlados de Silício) são 

constantemente utilizados para implementação de chaves 

estáticas e relés de estado sólido, por possuírem maior 
eficiência ao acionar cargas elétricas do que os demais e 

possuir métodos de acionamento mais baratos e simplificados. 

A Figura 2 apresenta um modelo de uma chave estática 

convencional, utilizando um TRIAC como semicondutor para 

acionamento e um circuito optoacoplador para garantir um 

acionamento isolado através de um sinal de controle DC, 

permitindo que a alimentação AC possa então energizar a 

carga. 

-
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Figura 2 - Chave estática a TRIAC. 

B. Problemas de transição dinâmica das cargas 

Transferir uma carga monofásica de forma dinâmica entre 

fases pode resultar em variação de tensão na entrada desta 
carga. Alguns fenômenos podem ocorrer no barramento de 

tensão ao qual as cargas estão conectadas, podendo prejudicar 

todo um sistema: os sags, também conhecidos como 

afundamentos de tensão; os swells; fenômenos de sobretensão 

na rede; injeção de harmônicos na rede elétrica; flickers, 

variações rápidas de tensão que provocam distúrbios elétricos 

principalmente em eletroeletrônicos; transientes, entre outros 

equipamentos [7]. A figura 3 apresenta alguns destes 

distúrbios no sistema de energia elétrica. 

 

 
Figura 3 - Sags e Swells (CH1) e trasientes (CH2) – Adaptado 

[8]. 
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Para avaliar se a tensão elétrica possui variações aceitáveis 

em momentos de comutação no barramento ao qual a carga 

está conectada, é avaliada a curva de aceitabilidade de 

alimentação [9]. A figura 4 apresenta a curva de aceitabilidade 

de alimentação fornecida pela Information Technology 

Industry Council (ITIC). 

De acordo com essa curva, existem duas situações 

principais a serem exploradas: eventos de sobretensão e 

subtensão. Muitos estudos em cargas eletrônicas foram 
realizados com esta curva para testar a variação de tensão 

suportada pelos equipamentos. 

 
Figura 4 - Curva de aceitabilidade de alimentação [9] 

 

A tensão nominal do barramento é indicada na figura sem 

variações, sobreposta a marca de 0%. As mudanças no 

barramento, apresentadas em porcentagem, indicam a variação 

percentual da tensão no barramento em relação a tensão 

nominal. O tempo indicado no eixo das abscissas indica o 

tempo de duração do evento. Percebe-se que quanto maior ou 

menor a variação de tensão no sistema, menor duração este 
evento deve possuir para garantir a qualidade dos parâmetros 

de desempenho elétrico no barramento de tensão. 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 

A. TRIAC  

Os TRIACs são componentes eletrônicos que fazem parte 
da família de tiristores. Eles são componentes de estado sólido 
de alta velocidade equivalente a dois SCRs ligados em 
antiparalelo e com o terminal de disparo ligados juntos. Este 
tipo de ligação resulta em uma chave eletrônica bidirecional 
que pode conduzir a corrente elétrica nos dois sentidos [8].  Na 
figura 5 pode ser observada a representação de um TRIAC e 
sua equivalência a dois SCRs. 

G

MT1

MT2

SCR 1 SCR 2

TRIAC

G

MT1

MT2

Representação com SCRs

Figura 5 - Representação de um TRIAC - Adaptado [10]. 

Os tiristores SCRs podem ser usados para controlar 
lâmpadas, motores ou aquecedores etc. No entanto, um dos 
problemas de usar componente dessa natureza para controlar 
esses circuitos é que, como um diodo, o SCRs é um dispositivo 
unidirecional. Com isso os SCRs são aplicados em comutação 
CC, ou seja, unidirecional enquanto os TRIACs em comutação 
AC ou bidirecional [11].  

B. Optoacopladores 

Um optoacoplador é um dispositivo eletrônico que 

transfere energia elétrica de um circuito para outro através de 

transmissão. Com uso de transmissão óptica é viabilizado 

isolamento elétrico entre dois circuitos. Isso possibilita o uso 

de diferentes níveis de tensão em um circuito sem que haja 

contato físico. 

Os dispositivos convertem a energia elétrica em um feixe 

de luz usando um diodo emissor de luz e, em seguida, 

direcionam a luz para um sensor de luz, como um fotodiodo 

ou fototransistor, que converte a energia óptica novamente em 

energia elétrica. Isso evita picos de tensão e diminui o ruído e 
a interferência associados às conexões de comunicação. A 

figura 6 Ilustra a construção de Optoacopladores baseados em 

fototriacs. 

 

A

K
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Figura 6 - Optoacoplador e sua representação – Adaptado [12]. 

 

Na figura 6, observa-se que o optoacoplador típico consiste 

em um LED de diodo emissor de luz infravermelho próximo, 
um sensor fotográfico como um foto elemento. Os dois 

componentes são geralmente fechados em um invólucro opaco 

que evita que a luz externa interfira no feixe emitido e 

alojados em um encapsulamento semelhante a um circuito 

integrado. Esse encapsulamento garante o correto 

funcionamento do componente. 
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V. ARQUITETURA DO SISTEMA E IMPLEMENTAÇÃO 

A. Topologia do sistema 

O Sistema implementado no prédio do HUB -Tecnologia e 
Inovação é dotado de painéis fotovoltaicos instalados na 
configuração off-grid, luminárias LED localizas na parte 
externa do prédio e a rede elétrica de distribuição. Essas 
luminárias estão instaladas em um quadro de distribuição que o 
possui dois barramentos: um alimentado pela rede de 
distribuição de baixa de tensão e outro alimentado pela energia 
proveniente painéis fotovoltaicos.  

Para esse sistema foi implementada uma chave estática de 
transferência que foi instalada no quadro de distribuição citado 
acima com a finalidade de realizar a mudança da fonte de 
alimentação do barramento da rede de distribuição para a 
alimentação oriunda dos painéis fotovoltaicos. A Figura 6 
ilustra essa topologia. 

Painéis solares
Rede elétrica de baixa tensão

CC CA

Inversor

Vac

Vdc

D/A

Quadro Elétrico
Fonte secundária Fonte principal

Chaveamento Rápido 

Disjuntor

Banco de Baterias
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Controlador de carga

Carga Instalada

Luminárias LED

 

Figura 7 - Topologia do sistema instalado 

 
O sistema fotovoltaico instalado detém doze painéis 

fotovoltaicos e quinze strings, de duas baterias em série cada, 
além do inversor de energia e do controlador de carga. As 
características são observadas na tabela 1 e na figura 8 pode ser 
observado os elementos descritos. 

Item do sistema Característica 

Painéis fotovoltaicos 3,6 kWp de potência instalada 

Banco de baterias 180 Ah, 24 V 

Inversor de energia  3 kVA. 24 Vcc – 120 Vac 

Controlador de carga 80 A, 24 V  

Luminárias LED 150 W de potência total consumida 

Tabela 1 - Especificação do sistema fotovoltaico 

Painéis fotovoltaicos

Banco de baterias

Inversor e controlador

 
Figura 8 - Sistema fotovoltaico instalado 

B. Implementação 

O protótipo foi desenvolvido no software Altium 18 para 
geração do layout da placa de circuito impresso e arquivo 
Gerber para realizar a fabricação. A figura 8 apresenta o 
protótipo da chave de transferência utilizado para fazer os 
testes e levantamento dos dados para obtenção dos resultados. 

Imagem 3d Protótipo implementado

 

Figura 9 – Imagem 3d e protótipo desenvolvido 

VI. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A. Resultados 

O ambiente de teste utilizado foi baseado em um quadro 

elétrico responsável por alimentar cargas monofásicas, 

sobretudo, as luminárias LED externas de uma edificação. O 

quadro possui duas fases oriundas de fontes de energias 

diferentes. Uma das fases é alimentada pela rede elétrica de 

distribuição da concessionária local e a outra fase corresponde 

a saída de um inversor monofásico do sistema fotovoltaico. 

O teste consistia em analisar o comportamento do 

dispositivo de chaveamento na transição da carga, para isso era 

enviado ao dispositivo comandos de chaveamentos para 

realizar a transferência em 8 ms. Dessa forma, era monitorado 

a tensão em cada fase, a tensão na carga (as luminárias) e a 

corrente na carga, objetivando verificar o comportamento do 

sinal no instante da atuação da chave de transferência, como 

pode ser observado na figura 10. Essa ilustração apresenta a 

comutação realizada em diversos momentos de sincronismo de 

tensão entre as fontes.  
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Figura 10 – Sinais de tensões das fases (canais 3 e 4), sinais de 

corrente na carga (canal 2) e sinais de tensões na carga  

(canal 1). 

 
Com base nos dados coletados é possível observar o 

comportamento do sinal na carga no instante do chaveamento 

e dois fenômenos podem ser notados (A e B): 

• A: Na forma de onda de tensão na carga observa-se o 

momento do disparo seguido de um intervalo 

programável para realizar a comutação. 

 

• B: Nota-se na corrente das luminárias um pico de 

corrente durante o chaveamento, isso se dá pelas 

características inerciais da carga. 

 

Contudo, o chaveamento entre fontes de energia elétricas 
distintas funcionou com eficácia, mesmo em frente o 

sincronismo das fontes, sendo possível realizar a transferência 

de carga da rede distribuição elétrica para uma fonte renovável 

baseada em energia fotovoltaica. A transferência da carga se 

torna imperceptível para o consumidor, visto que o intervalo 

de transição corresponde um período irrisório.  

B. Conclusões 

A implementação da chave de transferência atuando no 
cenário para transferir uma carga para uma fonte de 
alimentação alternativa funcionou com êxito, onde foi possível 
transferir uma carga monofásica composta por um conjunto de 
luminárias alimentada pela rede de distribuição elétrica, para 
uma fonte de energia fotovoltaica. Não houve nenhum 
parâmetro de grande impacto em termos de qualidade de 
energia e a comutação ocorreu de forma imperceptível. 
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