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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem o 

objetivo de estudar um dos tipos de conversores CC - CC 

chaveados: o tipo Buck, para aplicação em um carregador 

de celular automotivo. Foram feitas a simulação e a 

montagem em protoboard do circuito incluindo o driver 

de chaveamento do transistor. 

 

1. Introdução 
Antigamente, para alimentar uma carga com uma 

tensão menor que a fornecida pela fonte, utilizava-se o 

conversor CC – CC linear, que trabalhava com o 

princípio do divisor de tensão. Ligavam-se então 

resistores em série com a carga a fim de atingir a tensão 

de saída desejável. A maior desvantagem desse tipo de 

circuito é a baixa eficiência, pois a potência entregue para 

a carga (saída) é muito menor que a potência de entrada, 

já que há uma perda em calor presente no divisor de 

tensão. 

Para solucionar tal problema, foram desenvolvidos 

conversores que trabalham com Transistor de efeito de 

campo metal-óxido-semicondutor (MOSFET). Este tipo 

de conversor é conhecido como chaveado, pois o 

transistor trabalha ciclicamente do estado de condução 

direta para o estado aberto e vice-versa. Os valores de 

saída podem ser ajustados modificando parâmetros de 

tempo como o duty-cycle (razão cíclica) e o período. [1] 

 

2. Conversor CC – CC do tipo Buck 
O conversor CC – CC do tipo Buck também é 

conhecido como abaixador devido sua tensão elétrica de 

saída ser menor que a de entrada. Ele é composto por 5 

componentes mostrados na Figura 1.  

 

 
Figura 1 - Conversor CC - CC chaveado do tipo Buck 

 

A fonte de alimentação representada por E 

disponibiliza energia para o circuito. O MOSFET de 

canal P (TM) tem a função de chavear o circuito, 

mandado um sinal de onda quadrada para os 

componentes à sua direita. O diodo ultrarrápido (d) 

fornece um retorno para a corrente que é descarregada do 

indutor quando o MOSFET funciona como uma chave 

aberta (devido o tempo de recuperação deste tipo de 

diodo ser menor, o mesmo é ideal para altas frequências, 

como é o caso deste projeto). E finalmente temos o 

capacitor (C) e o indutor (L), utilizados para tentar 

manter a tensão e corrente constante na carga, 

respectivamente. [2] 

 

3. Driver para acionamento do transistor 
Foi necessária a utilização de um driver, pois o 

MOSFET não é conectado a mesma referência do 

circuito de controle. A Figura 2 apresenta o circuito do 

driver de chaveamento do transistor. O circuito apresenta 

um ponto denominado de “driver” que é ligado no 

terminal gate do MOSFET presente no conversor Buck. 

[3] 

 

 
Figura 2 – Circuito do driver. 

 

4. Projeto do conversor Buck 
A Tabela 1 fornece os parâmetros importantes para o 

projeto do conversor Buck e as fórmulas utilizadas para 

cálculo dos componentes.  

 

Tabela 1 - Parâmetros importantes 

Parâmetro Valor Fórmula 

Tensão de entrada - Vin 12 V - 

Tensão de saída - Vo 5 V ± 5% - 

Corrente de saída - Io 1 A ± 5% - 

Frequência de 

chaveamento - f 

50 KHz - 

Ciclo de trabalho - D 0,42 
𝐷 =

𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛
 

Indutor - L 583 µH 𝐿

=
𝑉𝑜×(1 − 𝐷)

Δ𝐼𝐿×𝑓
 

Capacitor - C 497 nF 𝐶

=
𝑉𝑜×(1 − 𝐷)

8𝐿Δ𝑉𝑐𝑓2
 

 

 

5. Simulação elétrica (Multisim) 
A simulação do circuito do conversor do tipo Buck 

juntamente com o driver foi realizada utilizando o 

software Multisim. A Figura 3 apresenta a simulação do 
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conversor Buck parametrizado com os dados da Tabela 

1.  

 

 
Figura 3 - Simulação do conversor Buck 

 

O valor de tensão e corrente de saída cumprem o 

objetivo da simulação. É possível observar na Figura 4 

que o valor de tensão de saída de 5,13V medido pelo 

osciloscópio está dentro dos limites previstos (curva 

azul). A curva amarela representa a tensão de 12V de 

entrada fornecida pela fonte. 

 

 
Figura 4 - Leitura tensão de entrada (amarelo) e tensão 

de saída (azul) 

 
Já na Figura 5 podemos observar que o valor de 

corrente de saída de 1,027A medido pelo multímetro está 

dentro dos limites previstos. 

 

 
Figura 5 - Leitura da corrente de saída do conversor 

 

A Figura 6 mostra um gráfico simulado que nos 

apresenta a relação entre ao ciclo de trabalho e a tensão 

de saída. Percebe-se que quanto maior o ciclo de trabalho 

(dado em porcentagem), maior será a tensão na carga.  
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Figura 6 – Gráfico simulado da tensão de saída em 

função do ciclo de trabalho. 

 

6. SG3525 
Ao realizar a montagem do circuito no protoboard, foi 

utilizado um gerador de função para mandar o sinal de 

onda quadrada para o MOSFET. Porém, ao montar o 

circuito em uma placa de circuito impresso, o gerador de 

função será substituído pelo circuito integrado SG3525 

devido à sua dimensão, para no projeto final poder ser 

utilizado em um carregador portátil. O funcionamento 

deste CI será estudado e testado antes de aplicar no 

circuito principal. [4] 

 
Figura 6 - SG3525 e seus respectivos pinos 

 

7. Conclusões 
Este trabalho apresentou o projeto de um conversor 

CC-CC do tipo Buck para utilização em carregador de 

celular automotivo. Inicialmente fizemos um estudo do 

seu funcionamento, bem como a modelagem das 

equações. Na sequencias, fizemos o projeto de um 

conversor Buck com tensão de entrada de 12V e saída de 

5V, com potência de 5W, onde encontramos os valores 

dos componentes. De posse dos parâmetros fizemos as 

simulações numéricas, que demonstraram a viabilidade 

da montagem do circuito. 
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