
Soluções BAUR

Competência em localização de falha em 
cabo para cabos longos, submarinos ou  
terrestres

Localização de falha segura para  
máxima economia



O que fazer em caso de 
falha? Agir com rapidez!

Normalmente, quando ocorre uma 
falha em um cabo submarino, é 
dispendido um longo tempo para a 
localização de falha em cabo e o 
reparo. E prolongados tempos de 
interrupção significam perdas na casa 
dos milhões para os operadores de 
cabos – com custos de interrupção 
crescendo diariamente!
Por isso, muitos operadores de cabos 
investem em um sistema de localiza-
ção de falha em cabo já antes da 
colocação em funcionamento do cabo. 
A disponibilidade imediata em caso de 
falha permite a localização rápida do 
local da falha, reduzindo assim de 

Devido à crescente demanda de energia elétrica e à dependência de energia renovável, que é gerada cada vez 
mais no setor offshore, os cabos de energia submarinos se tornaram imprescindíveis para a uma alimentação de 
energia segura. Entre os especialistas os cabos submarinos são classificados como infraestrutura crítica. Por que 
crítica? Primeiramente devido ao ambiente adverso. Em segundo lugar – a causa mais frequente de falhas – ca-
bos submarinos, em todas as profundidades, estão expostos a danos mecânicos de ocorrência ocasional, que são 
causados pela pesca ou âncoras pesadas. Uma estatística feita a nível mundial por um longo período, mostra que 
durante a vida útil ocorre com uma enorme probabilidade uma ou mais falhas em conexões de cabos submarinos.

Os maiores perigos para cabos submarinos:
Forças de influência externa através de 

âncoras pesadas de navios e redes de arrasto 
de barcos pesqueiros em todas as profundidades do mar.

forma sustentável o tempo de falha do 
cabo. Através da enorme economia de 
tempo o investimento é amortizado já 
na primeira falha de cabo.

Métodos clássicos de locali-
zação de falha em cabo: 
normalmente impróprios

Dependendo do tipo de falha e da 
tensão de ruptura dielétrica, também 
se usa a alta tensão no teste de cabo e 
localização de falha em cabo. Em 
cabos longos aqui é muita energia é 
armazenada. A maioria dos equipa-
mentos é sobrecarregada com esta 
enorme descarga desta poderosa 
energia. Os equipamentos padrão 
também não estão protegidos contra 
as ondas transientes altamente ener-
géticas. O resultado inevitavelmente é 

o dano dos equipamentos e o alto 
risco para o pessoal de operação. 
Aposte desde o início nas soluções da 
BAUR, em especial, para cabos subma-
rinos e terrestres longos.

Economize custos de inter-
rupção na casa de milhões!

Não importa o caso de aplicação, a 
BAUR tem a tecnologia com a qual 
você pode localizar o dano do cabo de 
forma rápida e precisa. Métodos de 
medição adequados oferecem uma 
precisão de medição na faixa de <1%. 
Em cabos muito longos, a precisão de 
medição é consideravelmente melho-
rada através de sistemas de medição 
estacionários nas duas extremidades 
do cabo. Imagine a economia de 
tempo e de custos!

Insubstituíveis, resistentes, mas 
infelizmente não indestrutíveis: 
cabos submarinos e terrestres longos para a 
fornecimento de energia a nível mundial

Cabo submarino

Fundo do mar



Desde 2010 a BAUR desenvolve soluções de produtos personalizadas para a localização rápida e eficiente de falhas 
em cabos terrestres e submarinos danificados. Com os sistemas altamente eficientes e uma competência abrangente 
dos especialistas da BAUR, nos últimos anos foi possível localizar de forma rápida, eficiente e com precisão excep-
cional, falhas de cabo críticas em cabos submarinos importantes. Aposte você também no know-how da BAUR e nas 
tecnologias altamente eficientes e comprovadas a nível mundial. 

Localização de falha em cabo da BAUR
Um sistema comprovado para a localização 
de falha em cabo rápida e eficiente

5 perguntas ao especialista.
Manfred Bawart, especialista em 
localização de falha em cabo e 
autor de publicações técnicas 
(publicadas no) CIGRE, CIRED, 
IEEE Electrical Insulation Magazi-
ne, IEEE-PES, Jicable, etc.

1. Qual é a vida útil de um cabo subma-
rino longo? E com que frequência 
ocorre um dano no cabo durante a sua 
vida útil?
Os cabos submarinos têm uma cons-
trução bastante resistente e atingem 
uma vida útil de >50 anos. Mesmo 
assim ocorrem falhas em sistemas de 
cabos durante a longa vida útil, nor-
malmente causadas por forças de 
influência externa, em especial através 
de âncoras pesadas de navios, ativida-
des pesqueiras, instalação de aeroge-
radores, assim como por forças da 
natureza.

2. Quando um cabo está danificado, o 
que o senhor recomenda fazer por 
primeiro?
A preparação é especialmente impor-
tante para uma localização de falha 
em cabo rápida e bem-sucedida. Deve 
ser observado em especial o seguinte: 
infelizmente os métodos de medição 
normalmente utilizados para cabos 
terrestres falham em sistemas de cabos 
terrestres e submarinos.
Dependendo do tipo de cabo e do tipo 
de falha, são usados métodos de 
medição especiais e uma técnica de 
medição otimizada. Isso permite uma 
localização de falha em cabo bem-su-
cedida e altamente precisa, mesmo em 
sistemas de cabos longos. 
 

3. Quanto tempo leva em média a 
localização de falha em cabo com a 
tecnologia BAUR?
A disponibilidade local de sistemas 
adequados de localização de falha em 
cabo e pessoal treinado ou, dependen-
do do caso, o suporte de especialistas, 
são a base para uma localização de 
falha em cabo rápida e bem-sucedida. 
Em sistemas de cabos muito longos, a 
disponibilidade em ambos os lados, 
com sistemas de localização de falha 
em cabo especialmente harmonizados 
com o cabo, oferece vantagens claras. 
Através da disponibilidade imediata e 
uma medição mais precisa, a pré-loca-
lização normalmente é concluída em 
poucas horas. 
A medição mais precisa em aplicação 
em ambos os lados é uma garantia de 
uma localização exata rápida, e econo-
miza vários dias ou semanas em análi-
ses desnecessárias e dispendiosas no 
fundo do mar. Especialmente na área 
profunda do mar são amplamente 
evitadas perdas de seções longas e 
caras através do corte incorreto de 
cabos. 

4. Com que precisão é possível delimi-
tar o local da falha?
A localização exata de falha em cabo 
normalmente é difícil.
Por isso, os resultados de medição de 
alta precisão da pré-localização são 
muito importantes. Métodos de pré-
-localização especiais, disponibilidade 
de dados exatos do cabo e a medição 
em ambos os lados são uma garantia 
para medições de alta precisão. Uma 
comparação dos resultados de medi-
ção de vários métodos de medição 
oferece uma maior segurança na 

determinação dos cortes de cabos. São 
possíveis precisões de medição na 
faixa de 0,05% até 1% do comprimen-
to do cabo. Pontos de medição de 
referência de emendas de cabo conhe-
cidas permitem outro aperfeiçoamen-
to dos resultados de medição.

5. O que há de especial na tecnologia 
BAUR?
A BAUR oferece sistemas de localiza-
ção de falha em cabo altamente har-
monizados para cabos terrestres e 
cabos submarinos longos, cabos HVDC 
monopolares ou bipolares, mas tam-
bém para sistemas de cabos AC espe-
cialmente longos com tratamento de 
terra Cross-Bonding Os métodos de 
medição estão harmonizados com o 
cabo e levam em consideração os tipos 
de falhas esperados e também o 
enorme comprimento do cabo.



Apropriado para todos os tipos de cabo: ·  Conexões de cabos submarinos HVDC, monopolares,  
bipolares

 · Conexões de cabos terrestres HVDC
 · Sistemas de cabos submarinos AC
 · Sistemas combinados de cabos terrestres e submarinos AC

SOLUÇÕES BAUR para a localização de falha 
em cabo XL
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Tipo de 
equipamento

Áreas de aplicação Vantagens Solução BAUR

Equipamentos
portáteis

· Para a localização de falha em 
cabo em vários cabos

· Para sistemas de cabos com alta 
relevância – elevados custos 
em caso de queda de energia, 
alto risco para a segurança de 
abastecimento

· Pequeno e manuseável
· Transporte rápido ao local 

de aplicação
· Grande flexibilidade de 

aplicação
· Também disponível para 

cabos longos (versão 
especial)

Sistemas
portáteis

· Para a localização de falha em 
cabo de vários cabos

· Para sistemas de cabos com 
relevância muito elevada – custos 
muito altos em caso de queda de 
energia, risco muito elevado para a 
segurança de abastecimento

· Compacto: todos os 
métodos de localização de 
falha em cabo integrados 
em um sistema

· Transporte rápido ao local 
de aplicação

· Grande flexibilidade de 
aplicação

Sistemas 
estacionários – 
para segmentos
de cabo longos 
também utilizá-

veis em 
ambos os lados

· Para sistemas de cabos com 
altíssima relevância – custos 
altíssimos em caso de queda de 
energia, risco altíssimo para a 
segurança de abastecimento

Economia de tempo:
· Sem perda de tempo com  

transporte
·  Aplicação imediata em caso 

de falha do sistema de cabos 
· Localização de falha em 

cabo em curtíssimo tempo / 
no primeiro dia

Precisão:
· Precisão de localização 

melhorada através da 
aplicação nas duas 
extremidades do cabo

Economia de custos:
· Redução dos custos de 

interrupção e de inatividade 
– pode somar vários 
100.000 € por dia

· Amortização do 
investimento já na 1ª falha

shirla

Veículos para teste de cabos

Sistemas sobre rodas para 
a aplicação indoor

Sistema em contêineresA
lta
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Mais brochuras BAUR

Veículos para teste 
de cabos e sistemas

Localização de falha em 
cabo

Nossas brochuras e manuais você  
também encontra online sob:  
www.baur.eu/pt/brochuras


