
O caminho rápido para o local do defeito

Localização de  
defeito de cabo
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Localização confiável de defeitos de cabo
O nosso objetivo é um abastecimento de alta qualidade

Sua meta é oferecer aos seus clientes um abastecimento de energia confiável e 
utilizar os seus recursos de forma eficiente? 

A tecnologia de localização de defeito de cabo de alta qualidade da BAUR é o 
padrão mundial há décadas. Com mais de 70 anos de experiência na localiza-
ção de defeito de cabo, oferecemos ao técnico de medição soluções focadas 
na aplicação para cada solicitação, para cada orçamento e, sobretudo: tudo de 
uma só fonte. 

Todas as tecnologias funcionam juntas sem concessão, também em um sistema. 
A operação mais simples com apoio do novo conceito de software focado no 
futuro permite também ao usuário menos versado uma utilização profissional 
do seu sistema. 

O seu investimento em uma rede confiável 

Através de moderníssimas tecnologias de localização de defeito com uma ope-
ração simples, rápida e eficiente, os problemas são localizados e solucionados 
da forma mais rápida possível.
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Defeitos de cabo: 
Condições gerais, causas e tipos
Segmentos de cabos são influenciados por diferentes parâmetros ambientais. 
Um segmento de cabo pode consistir em muitos diferentes segmentos parciais 
de cabos de diferente tipo. 

De acordo com o nível de tensão, capacidade de carga exigida e a técnica de 
acessórios e de montagem disponível, são utilizados cabos com isolamento de 
plástico ou isolamento de papel impregnado. Na prática os defeitos de cabo 
precisam ser localizados em todos os níveis de tensão – da baixa tensão, passan-
do pela média tensão, até a altíssima tensão. 

Independente do tipo de cabo – além da influência externa, por exemplo através 
de danos em trabalhos de escavação ou movimentações de terra – as causas mais 
frequentes de defeitos são o envelhecimento ou fim da vida útil, sobretensão, 
sobrecarga térmica, danos por corrosão, instalação incorreta de cabos, falhas de 
processamento ou danos de transporte e de armazenamento.

É de benefício diário quando o equipamento de localização de defeito de cabo 
está configurado para a faixa de média e alta tensão, mas da mesma forma é útil 
se ele pode ser usado também na faixa de baixa tensão. 

Tudo de uma só fonte
O portfólio de equipamentos da BAUR atende a esta exigência e representa os re-
quisitos completos no que se refere à localização de defeito de cabo, teste e diag-
nóstico, bem como equipamentos para a seleção de fase em cabos de energia.

Conhecimento contextual: Manual de aplicação de localização 
de defeito de cabo

www.baur.eu/pt/brochuras

 ↗ Cabos com isolação de material sintético

 ↗ Cabos com isolação de papel e óleo
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Tipos de defeito

Curto-circuito
Isolamentos danificados geram uma conexão de baixa impedância de dois ou 
mais condutores no local do defeito.

Curto ao terra / Curto-circuito no aterramento
As avarias podem resultar de falha de aterramento (conexão de baixa tensão 
com o potencial de terra) de uma rede extinta ou operada com isolamento ou 
de um curto-circuito no aterramento de uma rede. Outro tipo de defeito é a 
falha dupla de aterramento, que ocorre quando há duas falhas de aterramento 
em condutores diferentes com pontos de base separados um do outro.

Interrupções de cabos
Danos mecânicos e movimentos do solo podem gerar interrupções de um ou 
mais condutores.

Defeitos intermitentes
Frequentemente, os defeitos não são constantes, mas sim ocasionais e depen-
dentes da carga suportada pelo cabo. Um motivo disso pode ser o ressecamen-
to de cabos com isolamento a óleo e pouca carga. Outro motivo é a descarga 
parcial provocada pelo envelhecimento ou por “arborescência elétrica” em 
cabos com isolamento de material sintético.

Defeito do revestimento do cabo
Os danos do revestimento de cabo externo nem sempre levam a falhas diretas, 
mas podem causar defeitos de cabo a longo prazo – entre outros, através da 
penetração de umidade e de danos de isolamento.

 ↗  Defeito de cabo em cabos com isolamento de 
papel impregnado

 ↗ Defeito de emendas
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Passos de processo e métodos 
da localização de defeito de cabo
A localização do defeito ocorre em quatro etapas, de forma metódica em uma 
sequência lógica: na análise de defeitos é determinada a característica do 
defeito e definida a continuidade do procedimento. Na pré-localização o ponto 
de defeito é determinado com precisão métrica. A subsequente pós-localização 
destina-se à determinação exata do local do defeito, para limitar o máximo 
possível a escavação e, assim, minimizar o tempo de reparo. 

A isto vem a seleção de cabos, pois no local do defeito vale identificar o cabo de-
feituoso em um feixe de vários cabos. Isto é especialmente importante quando 
o ponto de defeito não é visível externamente.
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O mais rápido possível, o mais exato possível:  
o que faz a diferença é o método de medição correto

O objetivo da localização de defeito é a localização mais rápida e precisa pos-
sível de um defeito de cabo, para criar uma base para o subsequente reparo e 
reativação. 

Nossos equipamentos dispõem de uma ampla variedade de métodos de me-
dição e lhe oferecem apoio máximo na localização de defeito. Qual método é 
adotado para qual passo de processo você descobre na próxima página dupla. 

Consultoria profissional e 
serviço no mundo todo

 ▪
 ▪
 ▪
 ▪

Para maiores informações ou assessoria competente  
entre em contato conosco sob: www.baur.eu/pt/servico

Na página 11 você encontra a nossa 
matriz funcional de produtos, com a 
qual você pode obter uma visão geral 
dos equipamentos e fazer uma atri-
buição dos métodos de medição.
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Pré-localização

A pré-localização serve para especificar a posição do 
defeito de modo mais exato possível, a fim de manter as 
atividades de pós-localização subsequentes mais breves 
e eficientes.

TDR: Método de reflexão de impulsos para a localização de defeitos 
de baixa impedância, rupturas de cabo e para a determinação do 
comprimento do cabo 

 SIM/MIM: o método de impulso secundário/múltiplo é o método de 
pré-localização de defeito de cabo de maior comprovação e precisão. 
Defeitos de alta impedância e de ruptura dielétrica são acionados 
através de um único pulso AT, e a distância do defeito medida de 
forma múltipla e bastante exata com a técnica TDR, e avaliada auto-
maticamente.  

 DC-SIM/MIM: Método de impulso secundário/múltiplo no modo DC 
para a localização de defeitos intermitentes. O cabo é submetido a 
uma tensão, assim a capacitância do cabo é incluída no teste.  

 Condicionamento SIM/MIM: Defeitos de difícil localização ou defeitos 
molhados são condicionados primeiramente com tensão de pulso, em 
seguida é realizada uma medição SIM/MIM.  

 Decay: Método de decaimento acoplado à tensão para a localização 
 de defeitos de ruptura dielétrica com alta tensão. Para a determina-
ção da distância do defeito as ondas de reflexão de tensão oscilantes 
são avaliadas automaticamente.

 ICM: Método de corrente de pulso para a localização de defeitos de 
alta impedância e de ruptura dielétrica. A distância do defeito é de-
terminada através da avaliação dos diagramas de corrente de pulso. 
Especialmente apropriado para a aplicação em cabos longos. 

 DC-ICM: Método de corrente de pulso diferencial no modo DC para a 
localização de defeitos de descarga elétrica, no qual é aproveitada a 
capacitância do cabo em ligação com um gerador de tensão de pulso.

 Método de medição com representação de curva envolvente para 
defeitos intermitentes; para a aplicação de TDR e métodos SIM/MIM, 
até mesmo pequenas alterações de impedância podem tornar-se 
visíveis através de uma curva envolvente e serem salvas automatica-
mente.

Análise de defeito

 A análise serve para a constatação da característica do de-
feito e, na localização do defeito, determina a continuida-
de dos procedimentos, a escolha dos métodos e também 
das tensões.

Medição de resistência do isolamento para determinar a fase defeituosa 
e o tipo de defeito.

 Teste de tensão e detecção da ruptura dielétrica para o teste da  
resistência à tensão do isolamento do cabo.  

 Teste de revestimento de cabos para a determinação de danos externos 
do cabo (defeitos do revestimento do cabo).



9Passos de processo e métodos da localização de defeito de cabo

Pós-localização

Não importa o quanto uma pré-localização é exata, ela 
nunca poderá detectar os desvios de uma rota de cabos 
existente no solo. Estes somente podem ser corrigidos 
através de uma pós-localização exata.

Rastreamento de rota de cabos: para a determinação exata da rota do 
cabo. A determinação exata do traçado é fundamental justamente na 
rota de cabos desconhecida e imprecisa, e economiza tempo e dinheiro 

 Pós-localização acústica: é o método mais usado para a localização exa-
ta de defeitos de alta impedância e de descarga elétrica. Pulsos de alta 
tensão geram pulsos eletromagnéticos no caminho ao local do defeito e 
geram uma descarga elétrica com um estampido audível. 

 Método de tensão de passo: para a localização exata de defeitos do 
revestimento do cabo. No local do defeito é gerado um gradiente de 
tensão regional, que pode ser localizado através de hastes de aterra-
mento e um receptor. 

Método de campo de torção ou método da turbidez mínima: é aplicado 
de acordo com o tipo de cabo na pós-localização de curtos-circuitos. 
Assim, a falha do campo magnético normalmente homogêneo, causada 
pelo defeito, é medida e localizada de modo exato. 

Seleção de cabos: Na maioria das vezes, vários cabos são instalados 
em um feixe. Após a determinação da posição exata do defeito e a sua 
exposição, o cabo defeituoso deve ser identificado de modo confiável.

Seleção de fase: Definição dos respectivos fios antes da instalação de 
uma nova emenda.
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A nossa experiência de mais de 70 se reflete nos produtos. O portfólio de equipamentos BAUR para a localização de 
defeito de cabo encontra defeitos rapidamente, de forma segura e cobre de modo ideal todo o processo. Sistemas e 
equipamentos estruturados de forma modular se adaptam perfeitamente às suas necessidades individuais. 
Flexibilidade que convence!

Visão geral do produto

Equipamentos portáteis
Os equipamentos portáteis convencem pela máxima preci-
são, manuseio simples e mobilidade irrestrita.

Módulos robustos
A BAUR oferece um amplo portfólio de módulos, dos quais 
é possível criar um pacote individual para a localização de 
defeito de cabo. Assim a localização de defeito se torna 
algo fácil.

Soluções de sistema
Com a série Syscompact a BAUR oferece sistemas compac-
tos, resistentes e diminutos harmonizados com as funções 
da localização de defeito. 

Veículos para teste de cabos 
Nossos veículos para teste de cabos são equipados de 
acordo com os seus requisitos e permitem a combinação 
de toda a gama de produtos da localização de defeito de 
cabo, teste e diagnóstico em apenas um sistema. Existem 
sistemas totalmente automáticos e semiautomáticos, res-
pectivamente mono e trifásicos.

 ↗  Reflectômetros de  
pulso IRG

 ↗  Geradores de pulso 
e teste STG

 ↗  Sistemas de locali-
zação de defeito de 
cabo Syscompact 
3000

 ↗  Sistemas de locali-
zação de defeito de 
cabo Syscompact 
2000 portable

 ↗  Veículo para teste de cabos 
titron

 ↗  Veículo para teste de cabos 
transcable

 ↗  Geradores de ten-
são de pulso SSG

Informações técnicas e folhas de dados de cada 
um dos nossos produtos, consulte o site 
www.baur.eu/pt/localizacaodefeitoscabos

 ↗  Equipamento de 
determinação de 
fase paula

 ↗  Seletor de cabos 
KSG 200

 ↗  Sistema de teste de 
revestimento de ca-
bos e de localização 
de defeitos shirla
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Aplicação / Métodos de medição
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Produtos

Si
st

em
as

Veículo para teste de cabos titron ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Veículo para teste de cabos transcable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 3000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Syscompact 2000 (portable) ▪ ▪ ▪ ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Gerador de pulso e teste STG com IRG ▪ ▫ ▫ ▫ ▫ ▪ ▪

Eq
ui

pa
m

en
to

s

Gerador de tensão de pulso SSG ▪ ▪ ▪
Reflectômetro de pulso IRG 3000 ▪ ▫ ▪ ▪ ▪ ▪
Reflectômetro de pulso IRG 2000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Transformadores de queima ATG ▪ ▪ ▪
Sistema de teste de revestimento de cabos e 
de localização de defeitos shirla/KMF1 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Sistema de localização acústica com geofone de solo BM 30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Locator Set (UL 30 + SP 30 + TG) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Seletor de cabos KSG 200 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Equipamento de determinação de fase paula ▪ ▪ ▪ ▪
Localizador de cabos CL 20 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Reflectômetro de pulso TDR 500 e 510 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ... Equipamento básico  ▫ ... Opção

Matriz funcional  
de produtos

Experimente o consultor de produtos  
em nossa página web sob:  
www.baur.eu/pt/consultordeproductos
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A BAUR dispõe de inúmeros equipamentos para os métodos de localização de defeito já mencionados. A seguir, 
lhe sugerimos os possíveis pacotes de soluções de acordo com o tipo de cabo e aplicação. No entanto, os nossos 
colaboradores do setor de vendas e de serviço terão o maior prazer em lhe recomendar o seu pacote individual!

Pacotes de solução feitos sob medida

Soluções para cabos de comando

Aqui estão no foco os mais diferentes cabos de comando, como por exemplo, 
instalações de distribuição, cabos de telefone, comandos de semáforos etc.

O método certo

 ↗  Reflectômetro 
de pulso TDR 510

 ↗  Localizador de 
cabos CL 20

 ↗  Locator Set ↗  Sistema de teste 
de revestimento de 
cabos e de locali-
zação de defeitos 
shirla

 ↗  Equipamento de 
determinação de 
fase paula

 ↗ Cabo de comando

 ↗  Seletor 
de cabos KSG 200

Pré-localização Pós-localização

 ▪ TDR
 ▪ Medição de ponte

 ▪ Localização de linhas de cabo
 ▪ Método de tensão de passo 
 ▪ Método de campo de torção
 ▪ Método de turvação mínima

Uma descrição mais detalhada dos métodos você encontra a partir da página 8.

O pacote de produtos certo
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Soluções para cabos de baixa tensão

Cabos de baixa tensão transportam tensões até 1 kV.

O método certo

Seleção de cabos também em cabos energizados (online)

Uma descrição mais detalhada dos métodos você encontra a partir da página 8.

O pacote de produtos certo

 ↗  Localizador de 
cabos CL 20

 ↗  Locator Set

 ↗  Sistema de teste de 
revestimento de ca-
bos e de localização 
de defeitos shirla

 ↗  Equipamento de 
determinação de 
fase paula

 ↗  Gerador de tensão 
de pulso STG com 
reflectômetro de 
pulso IRG 2000 (sis-
tema de localização 
de baixa tensão)

 ↗ Cabo de baixa tensão

 ↗  Seletor de cabos 
KSG 200

 ↗  Sistema de localização 
de defeito de cabo 
Syscompact 2000/8 kV 
portable

Pré-localizaçãoAnálise de defeito Pós-localização

 ▪  Medição de resistência do 
isolamento

 ▪  Teste de tensão até 5 kV

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ Medição de ponte

 ▪ Localização de linhas de cabo
 ▪ Método de tensão de passo
 ▪ Método de campo de torção 
 ▪ Pós-localização acústica
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Soluções para cabos de média tensão

Cabos de média tensão transportam tensão a partir de 1 kV até 36 kV  
(dependente do país).

O método certo

Uma descrição mais detalhada dos métodos você encontra a partir da página 8.

O pacote de produtos certo

 ↗ Cabo de média tensão

 ↗  Sistema de teste 
de revestimento de 
cabos e de locali-
zação de defeitos 
shirla

 ↗  Localizador de 
cabos CL 20

 ↗  Locator Set

 ↗  Sistema de locali-
zação de defeito 
de cabo Syscom-
pact 3000

 ↗  Sistema de locali-
zação de defeito 
de cabo Syscom-
pact 2000/32 kV 
portable

 ↗  Veículo para teste de cabos 
titron

 ↗  Veículo para teste de cabos 
transcable

 ↗  Equipamento de 
determinação de 
fase paula

 ↗  Seletor de cabos 
KSG 200

Pré-localizaçãoAnálise de defeito Pós-localização

 ▪  Medição de resistência do 
isolamento

 ▪  Detecção de tensão de 
ruptura dielétrica

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ DC SIM/MIM
 ▪ Condicionamento SIM/MIM
 ▪ ICM e DC-ICM
 ▪ Decay
 ▪ Medição de ponte

 ▪ Localização de linhas de cabo
 ▪ Método de tensão de passo
 ▪  Método de campo de torção (somente para 

cabos com isolamento de papel impregnado e 
revestimento de chumbo)

 ▪ Pós-localização acústica
 ▪ Seleção de cabos ou de fase



15Pacotes de solução feitos sob medida

Soluções para cabos de alta tensão

Cabos de alta tensão transportam tensões a partir de 36 kV (dependente do 
país).

O método certo

Uma descrição mais detalhada dos métodos você encontra a partir da página 8.

O pacote de produtos certo

 ↗ Cabo de alta tensão

 ↗  Sistema de teste de 
revestimento de ca-
bos e de localização 
de defeitos shirla

 ↗  Equipamento 
de teste de alta 
tensão PGK 80

 ↗  Locator Set

 ↗  Sistema de locali-
zação de defeito de 
cabo Syscompact 
3000 incl. fonte de 
alta tensão

 ↗  Veículo para teste de cabos 
titron

 ↗  Veículo para teste de cabos 
transcable

 ↗  Equipamento de 
determinação de 
fase paula

 ↗  Seletor de cabos 
KSG 200

Pré-localizaçãoAnálise de defeito Pós-localização

 ▪  Medição de resistência do 
isolamento

 ▪  Detecção de tensão de 
ruptura dielétrica

 ▪ Teste de revestimento

 ▪ TDR
 ▪ SIM/MIM 
 ▪ Método diferencial ICM
 ▪  Método diferencial de 

decaimento
 ▪ Medição de ponte

 ▪ Localização de linhas de cabo
 ▪ Pós-localização acústica
 ▪  Método de tensão de passo para defeito  

do revestimento do cabo
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