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DIVULGAÇÃO DO LIVRO TRANSISTORES DE POTÊNCIA 
 

1) Livro Publicado pelo Prof. Denizar Cruz Martins 
Título: Transistores de Potência 

Autor: Denizar Cruz Martins 

Comentários: Este livro é destinado aos estudantes de graduação e pós-
graduação dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica e aos profissionais e 
engenheiros dessas mesmas áreas, interessados no estudo da Eletrônica de 
Potência e, em especial, dos Transistores de Potência. O livro trata da análise 
das principais características dos Transistores de Potência. São estudados os 
transistores: Bipolar de Potência, MOSFET de potência, e IGBT. São 
apresentadas e discutidas suas características estáticas e dinâmicas, seus 
projetos térmicos, incluindo ventilação forçada. São apresentados e analisados 
os princípios básicos de funcionamento dos principais circuitos de comando, 
para cada tipo de transistor de potência. São mostradas as faixas de aplicação 
de cada transistor em função da potência e da frequência de operação. 
Vários exercícios resolvidos e propostos foram incluídos no texto para facilitar o 
aprendizado do estudante, como também orientá-lo no desencadeamento de 
uma metodologia para abordagem dos problemas propostos no dia a dia da 
Eletrônica de Potência, envolvendo os Transistores de Potência. 
 
 

2) Livro Publicado pelo Prof. Denizar Cruz Martins 
Título: Conversores CC-CC Básicos Isolados 

Autor: Denizar Cruz Martins 

Comentários: Este material pode ser encarado como a continuação do livro 
intitulado: “Eletrônica de Potência: Conversores CC-CC Básicos Não Isolados”. 
Os fundamentos dos conversores CC-CC básicos isolados são apresentados e 
discutidos em um grau de profundidade suficiente para o Estudante, iniciante 
nesta área, adquirir os conhecimentos e habilidades necessários para o 
entendimento e projeto dos citados conversores. 
Colocando de uma forma bem ampla e geral, é possível afirmar que os 
conversores CC-CC são divididos em dois principais grupos, ou seja: 1

o
) 

Conversores CC-CC com modulação PWM e comutação dissipativa (hard-
switching); 2

o
) Conversores CC-CC ressonantes com comutação suave (soft-

switching). Este livro se concentrará no primeiro grupo, ou seja, nos 
conversores CC-CC com modulação PWM e comutação dissipativa, que são 
topologias muito populares, já consolidadas na literatura e que apresentam 



uma larga faixa de aplicação em Eletrônica de Potência, em seus diversos 
níveis de potência. 
Este livro inicia seus estudos no capítulo 1 com a apresentação dos 
fundamentos da teoria de circuitos elétricos aplicados ao estudo dos 
conversores estáticos de potência. Neste capítulo são revisados os principais 
conceitos relacionados aos circuitos de 1

a
 e 2

a
 ordem, que auxiliarão na 

compreensão do desenvolvimento matemático e na teoria dos conversores CC-
CC. Em seguida são apresentadas as estruturas básicas dos principais 
conversores CC-CC isolados, comandados por uma única chave de potência 
(conversor Flyback e conversor Forward), seus princípios de funcionamento, 
suas etapas de operação com suas respectivas formas de onda, e o 
equacionamento básico dos mesmos. Além destes conversores, são 
analisados os conversores CC-CC isolados do tipo Push-Pull, e em ponte 
isolados do tipo Meia-Ponte (Half-Bridge) e Ponte-Completa (Full-Bridge). Para 
cada um destes conversores é descrito o princípio de funcionamento, são 
apresentadas as principais etapas de operação, com suas respectivas formas 
de onda, e é mostrada uma análise matemática direcionada para o projeto do 
circuito de potência. 
Exercícios resolvidos e propostos são incluídos no texto para acelerar o 
aprendizado do estudante, e orientá-lo na solução dos problemas encontrados 
no dia a dia da Eletrônica de Potência, envolvendo os Conversores CC-CC 
Básicos Isolados. 
 


