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Medição de Cintilamento (Flicker)

Introdução
A tensão da rede de alimentação varia com o tempo devido às perturbações que acontecem nos
processos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Interação de cargas elétricas
com a rede causam deterioração adicional da qualidade da energia elétrica.

Grandes cargas que solicitam correntes flutuantes, como grandes acionadores de motores e fornos de
arco, causam variações de tensão cíclicas que resultam em:

- Cintilamento de fontes de luz que podem causar desconforto fisiológico significativo, fadigas
física e psicológica, e até mesmo efeitos patológicos para seres humanos;

- Problemas com a estabilidade de dispositivos elétricos e circuitos eletrônicos.

A Figura 1 ilustra o modo no qual uma pequena variação de tensão produz um efeito notável no
fluxo luminoso de uma lâmpada.

Figura 1 - Variação no fluxo luminoso resultante de uma variação temporária de tensão [1].

Pequenas variações reincidentes da intensidade da tensão de rede causam o cintilamento de fontes de luz.
O efeito é popularmente chamado “cintilamento” (flicker, em inglês) e é um parâmetro de qualidade de
energia significativo. Um exemplo de um espectro de tensão de uma rede onde o cintilamento é aparente
está mostrado na Figura 2. O espectro mostrado é típico de uma tensão de uma rede que alimenta um
grande acionador elétrico não estacionário. Uma lâmpada, alimentada pelo mesmo nó, irá cintilar com
freqüência de aproximadamente 1 Hz.

Figura 2 - Espectro de tensão da rede elétrica: à direita, no diagrama, é omitido o componente de 50 Hz.

O cintilamento é expresso em termos de dois parâmetros: severidade de cintilamento em curto prazo 
(PST) e severidade de cintilamento em longo prazo (PLT). A medição destes parâmetros é discutida
mais adiante neste documento.
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Estimativa de flutuações de tensão
O fenômeno de cintilamento de fontes de luz é conhecido desde a introdução das redes de
alimentação de energia. Porém, cresceu rapidamente em importância junto com o aumento no
número de cargas e o aumento no consumo de energia. Uma quantidade considerável de pesquisa
tem sido realizada sobre a medição e a e mitigação do cintilamento. Para quantificar a intensidade do
fenômeno de cintilamento da luz, pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de desenvolver
equipamentos de medição, técnicas de retenção e métodos de mitigação. Este artigo discute os
princípios de medição e os princípios gerais de projeto de instrumentos de medição.

Inicialmente, os projetos de instrumentos estavam baseados em simples observações do fluxo
luminoso. O próximo passo era desenvolver um modelo da reação humana - na forma de desconforto
ou perturbação - para a flutuação do fluxo luminoso. O modelo foi baseado em um bulbo de tungstênio
de 60 W, 230 V, uma vez que essa era a fonte de luz mais usada na Europa naquela época.

A Figura 3 mostra o limiar de percepção do cintilamento em relação ao percentual de variação de
tensão (eixo y) e a variação de freqüência (eixo x). Onde a intensidade e a freqüência das variações
situam-se acima da curva, é provável que o efeito esteja perturbando um observador humano,
enquanto que, abaixo da curva, é provável que o efeito seja imperceptível. As linhas tracejadas
representam lâmpadas de tungstênio projetadas para diferentes tensões nominais.

Instrumentos de medição de cintilamento antigos incluíam uma lâmpada de tungstênio típica, 60 W,
230 V, um sensor de fluxo luminoso e um modelo analógico para simular a reação humana.
Pesquisas posteriores realizadas nos anos oitenta fizeram com que as atividades na área de avaliação
de cintilamento convergissem e agora estão centralizadas na UIE (International Union for Electricity
Applications). O instrumento-modelo normalizado resultante é completamente eletrônico; ele mede
a flutuação de tensão e simula tanto a resposta da fonte de luz quanto a reação humana. São obtidos
ainda dois resultados de medição adicionais; um para o efeito de cintilamento em curto prazo (PST),
medido num intervalo de dez minutos, e um para longo prazo (PLT) que é uma média permanente
dos valores PST considerados num período de duas horas.

Figura 3 - Característica de percepção do cintilamento para variações de tensão de formas
de ondas quadradas aplicadas em lâmpadas de 60 W

Medição da severidade de cintilamento em curto prazo
O diagrama de bloco do instrumento proposto pelo relatório da UIE é mostrado na Figura 4.
As flutuações de tensão medidas são processadas usando um modelo de fluxo luminoso versus a
característica de tensão da lâmpada de tungstênio e um modelo da reação humana às flutuações do
fluxo luminoso. Isto resulta em uma medição de cintilamento instantânea. Porém, cada pessoa
reage diferentemente em relação às variações do fluxo luminoso e, assim, o valor PST é obtido por meio
de um modelo estatístico baseado em trabalhos experimentais com um grande grupo de indivíduos.
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Um diagrama de bloco detalhado do instrumento é mostrado na Figura 5. Ele ilustra o esquema de
processamento do sinal de tensão proposto pela UIE e definido no documento normativo [2]. Os
instrumentos fabricados de acordo Figura 3 com incerteza menor do que 5%.

Figura 4 - Operações para determinar a severidade de cintilamento PST.

Figura 5 - Estrutura do instrumento de medição de severidade de  cintilamento da UIE.

O conversor analógico-digital só é usado em implementações digitais do instrumento. O conversor
quadrático e os filtros formam o modelo de uma lâmpada de tungstênio 60 W, 230 V. O filtro passa-alta
de 0,05 Hz serve apenas para remover o componente constante, uma vez que apenas variações de
fluxo são medidas, e o filtro passa-baixa de 35 Hz representa as propriedades dinâmicas da lâmpada.

A segunda linha na Figura 5 modela a reação humana às variações de fluxo luminoso. As reações
do olho e do cérebro são modeladas com o uso de um filtro passa-faixa com a seguinte fórmula:
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onde, para uma lâmpada incandescente de 60 W 230 V:

k = 1,74802

λ = 2 π4,05981

ω1 = 2 π9,15494

ω2 = 2 π2,27979

ω3 = 2 π1,22535

ω4 = 2 π21,9

Este filtro foi projetado com base na pesquisa psico-fisiológica sobre a influência da variação do fluxo
luminoso em um ser humano. Esta pesquisa incluiu a análise do efeito das variações de freqüência
e intensidade do fluxo luminoso em seres humanos. O conversor quadrático e o filtro passa-baixa
de 0,53 Hz modelam o efeito de fadiga das variações de fluxo luminoso.

A Figura 6 mostra a resposta de intensidade de todos os filtros usados no instrumento.

Figura 6 - Resposta de intensidade dos filtros de medição de cintilamento.

A terceira linha na Figura 5 mostra a seção de processamento estatístico digital. Avaliação de PST é
baseada na Função de Probabilidade Cumulativa (FPC) calculada durante o período de observação.
O método de avaliação de FPC está mostrado na Figura 7.

Figura 7 - Processo de avaliação de FPC.
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A curva no lado esquerdo mostra a severidade de cintilamento instantânea (eixo y) em relação ao
tempo (eixo x) para um período de observação de 10 minutos. As linhas de grade horizontais
representam limiares que são usados para agrupar medições como mostrado no lado direito. Aqui o
eixo x representa a porcentagem do tempo de observação que os valores instantâneos discretos excedem
o limiar apropriado. (Ver exemplo para o grupo mais baixo).

Na prática, depois que as amostras são coletadas durante o tempo de observação de dez minutos,
os limiares são fixados de modo a corresponderem a percentuais, ou seja, por terem sido excedidos
em 0,1%, 1%, 3%, 10% e 50% do tempo de observação de dez minutos. No texto a seguir, estes percentuais
são designados por P0,1, P1, P3, etc., enquanto que o subescrito “s” (por exemplo, P1S, P3S) indica que
a média foi aplicada de acordo com as seguintes fórmulas:

PST é calculado de acordo com a fórmula:

Os valores de PST são usados para avaliar PLT para tempos de observação mais longos de acordo com:

onde N é o número de períodos de PST dentro do período de observação de PLT, ou seja, 12 medições de
PST (10 minutos) seriam exigidas para calcular o PLT (2 horas).

A Figura 8 mostra um registro de PST no nó da rede aonde um forno a arco foi conectado. Pode ser visto
que a condição operacional do forno influência o valor de PST. Neste caso, o valor de PST varia por uma
relação de 15:1.

Figura 8 - Valores de PST determinado durante a operação de um forno a arco.
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Calibração e verificação de um instrumento de medição de severidade
de cintilamento
Como descrito anteriormente, a medição de cintilamento é um processo complexo. Se instrumentos
de projetos e fabricantes diferentes devem produzir resultados consistentes no campo, são necessários
procedimentos corretos de aprovação de funcionamento e calibração.

Aprovação de funcionamento requer a validação do projeto, por exemplo, verificando-se que as
precisões da modelagem e do cálculo estatístico sejam suficientemente adequadas, através da aplicação
de sinais de teste predeterminados e monitorando as respostas apropriadas. Os sinais de teste
seriam definidos em termos de modulação da forma de onda (senoidal ou retangular), intensidade
e freqüência de forma que eles sejam consistentemente reproduzíveis e previsíveis.

A calibração requer a verificação de cada amostra do instrumento, novamente com sinais predeterminados
de entrada, de modo a assegurar que o resultado indicado é suficientemente preciso. Os fabricantes
têm que indicar com que freqüência o processo de calibração deve ser repetido e fornecer os serviços
para esta finalidade.

Medição e avaliação do cintilamento na rede de alimentação
Como mencionado na introdução, as fontes básicas de flutuações de tensão (e o conseqüente cintilamento
das fontes de luz) são as grandes cargas elétricas.

Este mecanismo está ilustrado na Figura 9.

A tensão no ponto de conexão da carga é menor do que a tensão da fonte por causa da queda de tensão.

Uzn = ILoad . ZZn

onde:

ILoad = corrente de carga;

ZZn = impedância da rede;

vista pelo pontos de conexão da carga (a, b).

Uma vez que a tensão nos pontos (a, b) é

Uab = Uab - UZn

pode ser notado que qualquer variação na corrente ILoad, particularmente na componente reativa,
causará uma variação indesejável na tensão Uab.

Em uma rede de potência real, este fenômeno é muito mais complexo, mas o princípio é válido.

Freqüentemente, a pergunta que surge é sobre se uma ligação planejada de uma carga à rede causaria o
cintilamento ou aumentaria o nível cintilamento acima do limite prescrito. A resposta para esta pergunta
depende dos parâmetros da rede e de quaisquer cargas conectadas que possam causar efeitos negativos.

Figura 9 - Influência de uma carga sobre uma rede.
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Uma vez que o efeito não pode ser medido antes da conexão, ele deve ser estimado. Questões
de compatibilidade são tratadas na norma IEC 61000-3-3 [5], na qual se assume uma impedância
de referência da fonte ZZn equivalente a Re(ZZn) = 0,4 W e Im(ZZn) = 0,25 W em 50 Hz.

Adicionalmente, a norma indica um método para melhorar a avaliação levando em conta o perfil
da modulação da tensão de alimentação, ou seja, os cálculos assumem o pior caso de uma modulação
de forma de onda quadrada, requerendo, então, modificações para outras formas de ondas.

Figura 10 - Exemplo de um perfil de carga da referência [5].

A Figura 10, obtida de [5], mostra um perfil, típico de um acionador de motor, mostrando como
as variações de tensão ∆U são determinadas para o cálculo de d = ∆U/Uab. Os valores dos parâmetros
de passo equivalentes dependem de t1, t2, t3 etc, como ilustrado na norma. O cálculo do valor efetivo
da tensão é realizado a cada meio ciclo.

A norma [5] determina que:

• o valor do índice de severidade de cintilamento em curto prazo PST ≤ 1,0;

• o valor do índice de severidade de cintilamento em longo prazo PLT ≤ 0,65;

• variação da tensão relativa estacionária d ≤ 3%;

• variação da tensão relativa máxima dmax ≤ 4%;

• o valor de d durante a variação de tensão não deveria exceder 3% para uma duração maior
do que 200 ms.

Se a carga causa variações da tensão Uab menos do que uma vez por hora, ou se as variações
são resultantes de chaveamentos manuais, então os valores permitidos são aumentados em 33%.
É importante notar que é assumida uma tensão de rede constante, ou seja, sem a presença da carga
sob teste não haveria nenhuma flutuação de tensão na rede.

O fenômeno de severidade de cintilamento não é aditivo - operações matemáticas não podem ser
executadas sobre os resultados das medições de PST ou PLT.

Conclusão
O cintilamento tem sido um problema nas redes elétricas desde o principio. A partir dos anos oitenta,
os progressos na compreensão do fenômeno e do processo de percepção resultaram na normalização
dos métodos de medição e dos instrumentos de modo a permitir a medição confiável do cintilamento.
Os instrumentos modernos, que empregam técnicas rápidas de processamento de sinal digitais,
permitem avaliar e resolver os problemas de cintilamento mais rapidamente.
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