Defeitos em cabos significam situações de crises para operadores de rede.
A solução: Localização confiável de defeitos em cabos.
Falhas em redes de cabos são inevitáveis. O crescente

ficam paradas, ruas precisam ser escavadas, engarrafamentos

consumo de energia, sobrecarga, envelhecimento, falta

se formam ou trabalhadores de construção ficam parados sem

de investimento, severas condições ambiente e áreas

atividade.

densamente povoadas tornam cada vez mais importante

Por isso, a localização de defeitos em cabos precisa ser feita

a localização rápida e confiável de defeitos de cabos. Esse

por especialistas treinados, que, por sua vez precisam de um

é um desafio complexo, pois a combinação de causa, tipo

equipamento robusto, confiável e flexível com o qual se possa

de cabo, estrutura de rede, níveis de tensão e condições

aplicar todos os métodos necessários de localização.

ambientais resultam em uma quantidade infinita de defeitos
possíveis. Toda falha gera, em maior ou menor medida, muito
desgaste financeiro e emocional quando, por exemplo,
moradores têm de esperar pela volta da energia, máquinas

Fundamentos da localização de defeitos em cabos; condições gerais
de equipamentos
As linhas cabos atravessam túneis e pontes, situam-se abaixo

• Defeitos intermitentes

de rios, cruzam ferrovias, ruas e outras linhas de cabos ou

Frequentemente, os defeitos não são constantes, mas sim

ramificam-se em várias partes. Uma linha de cabo não

ocasionais e dependentes da carga suportada pelo cabo.

consiste de apenas um cabo, mas sim de vários cabos de

Um motivo disso pode ser o ressecamento de cabos com

designs diversos. A depender do nível de tensão, resistência

isolamento a óleo e pouca carga. Outro motivo é a descarga

exigida e equipamentos acessórios e de montagem, os cabos

parcial provocada pelo envelhecimento ou por “arborescência

são inseridos com isolamento de plástico, de polpa de papel

elétrica” em cabos com isolamento de material sintético.

ou isolamento em papel-óleo. na prática, os defeitos de cabos
precisam ser localizados em todos os níveis de tensão. Por isso,

• Defeitos no revestimento de cabos

é sempre útil que o equipamento de localização de defeitos em

Danos no revestimento externos de cabos nem sempre

cabos seja projetado para a faixa de média e alta tensão, mas

provocam avarias diretas, mas podem causar defeitos em

também possa ser empregado com mesma eficácia na faixa de

cabos no longo prazo - por exemplo, devido a infiltração de

baixa tensão – por exemplo, em caso de interrupção de

umidade ou isolamento danificado.

iluminação de rua.
Causas e tipos de defeitos
As causas mais frequentes são envelhecimento, danos
mecânicos, sobretensão, sobrecarga térmica, danos de
corrosão, colocação de cabos de maneira inapropriada,
defeito de acabamento e danos de transporte e
armazenamento. Os tipos de defeitos mais comuns
curtos-circuitos, interrupções de cabos, defeitos
intermitentes e defeitos no revestimento de cabos.
• Curto-circuito
Isolamentos danificados geram uma conexão de baixa
impedância de dois ou mais condutores no local do defeito.
• Falha de aterramento/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.

Passos do processo e métodos de localização de defeitos em cabos.

Os comprimentos de cabos são documentados em esquemas.

Transcurso de uma medição SIM/MIM

Mesmo assim, tanto o próprio cabo como o local do defeito

1. Envio de um impulso de baixa tensão para determinar

devem ser localizados com precisão no campo a fim de eliminar
a falha. Esse processo é dividido em duas etapas contendo
determinada sequência de medidas: a pré-localização, que visa
a localizar aproximadamente o local de defeito ao longo de uma

o rastro de baixa tensão
2. Queima do defeito com uma fonte de alta tensão
(gerador de tensão de surto SSG)
3. Envio de um impulso de baixa tensão (SIM) ou de até cinco

linha de cabo quilométrica, e a pós-localização ou pinpointing,

impulsos de baixa tensão (MIM). Especialistas experientes

que visa a determinar o defeito com exatidão. Além destas, há

enviam cinco impulsos, garantindo, assim, que se obtenha

também a seleção de cabos.

um ecograma convincente no exato momento da queima
do defeito.

Pré-localização

4. Reflexão dos pulsos no local do defeito
5. Determinação da distância do defeito em metros através

Após a mensagem de defeito, da identificação da linha de
cabo atingida e de sua liberação, faz-se primeiro um exame
do defeito. Para tal, detecta-se o tipo do cabo, o comprimento
do cabo e a estrutura de rede, bem como as causas possíveis
e visíveis de falha (por exemplo: obras de construção). As
medições iniciais servem para determinar as residências do
isolamento de todas as fases do cabo. Com base nessas
medições, define-se o tipo de defeito (de baixa ou alta
impedância), identifica-se a fase defeituosa e decide-se
o método de pré-localização que deve ser usado.
Método de Impulso Secundário e Impulsos Múltiplos
(SIM/MIM)
O SIM/MIM é talvez o mais eficiente método de medição para
pré-localização de defeitos em cabos. Com ele, pode-se localizar
até 98 % dos defeitos. A lógica por trás do método é procurar
primeiro os defeitos estatisticamente mais frequentes. Dessa
forma, minimiza-se o tempo usado na pré-localização. As
vantagens especiais estão no fácil manuseio, na aplicação
universal e na interpretação especialmente fácil dos ecogramas.
Os defeitos de alta impedância são queimados por um impulso
de tensão de surto.
Durante uma única descarga, o ecômetro IRG mede a distância
do defeito cinco vezes, quantidade que foi comprovada pela
prática como ideal. Os resultados de medição são salvos
automaticamente.

de análise do ecograma

Método de Reflexão de Impulsos (TDR)
O TDR é um dos métodos de medição mais conhecidos e mais
empregados. Com ele, detecta-se o comprimento total do cabo,
as interrupções de cabos, bem como os curtos-circuitos e suas
distâncias.
Método de impulso de corrente (ICM) e método de impulso
de corrente diferencial (DICM)
Para cabos especialmente longos a atenuação do impulso é
bastante grande. Utiliza-se o método ICM para se obter um
ecograma convincente. Nesse método, um gerador de tensão
de surto gera um impulso de alta tensão que produz uma
ruptura dielétrica no local do defeito. A exatidão do método
ICM aumenta conforme o comprimento do cabo. Por isso, esse
método não é adequado para cabos curtos. Nesse caso, como
complemento, usa-se o método DICM. Com a medição
simultânea de dois fios de cabos em processo diferencial, podese detectar a distância mesmo em casos de defeitos de cabos
difíceis de localizar. O método DICM é empregado em cabos
com comprimento de mais de dez quilômetros, em redes
ramificadas em T e em linhas aéreas.
Método de decaimento e método de decaimento
diferencial
Muitos defeitos em cabos - inclusive em cabos de alta tensão
- podem ser queimados com uma sobretensão de até 32kV
produzida por um gerador de tensão de surto. Em casos
especiais, é necessária uma tensão de ignição maior e nesses
casos emprega-se o método de decaimento. Nesse método,
uma fonte de alta tensão VLF ou CC queima um defeito de alta
impedância. A onda progressiva daí resultante é identificada
com um ecômetro, que determina a distância até o defeito no
cabo. Aqui também o método de decaimento diferencial serve
de complemento.
Método da ponte para defeitos em revestimentos de cabos
Na pré-localização de defeitos em revestimentos de cabos, é
usada uma ponte de medição conforme os princípios de
Murray ou Glaser. A distância do defeito é detectada através
da comparação das resistências das pontes.

Pós-localização ou pinpointing
A pré-localização ou pinpointing informa a distância entre o
defeito e o início do cabo com uma tolerância de poucos
metros. A pós-localização ou pinpointing detecta a posição
exata do defeito na área em questão.
Alinhamento
Muitas vezes, os dados e esquemas de alinhamento de cabos
disponíveis em formato digital não são suficientes para detectar
o percurso exato de um cabo. Para auxiliar nessa tarefa existem
processos de audiofrequência que operam por via magnética e
determinam a posição e profundidade do cabo.
Pós-localização ou pinpointing acústica - localização de
defeitos por via sonora
No processo de localização de defeitos por via sonora, usa-se
as diferenças de duração entre sinais eletromagnéticos e
acústicos a fim de localizar defeitos de alta impedância e
intermitentes. São integrados em um receptor filtros e
processos de medição de duração de livre escolha. Dessa
forma, o usuário é conduzido diretamente ao local do defeito
mesmo com condições de solo desfavoráveis ou em ambiente
ruidoso.
Método de tensão de passo
Em caso de defeitos de baixa impedância, não se pode fazer
pós-localização acústica, pois esses defeitos não produzem
sinais audíveis. No método de tensão de passo, produz-se no
solo um gradiente de tensão regional, que pode ser medido
com hastes de aterramento.
Método de localização de campo de torção
Esse processo patenteado pela BAUR é empregado em
comprimentos de cabos de sinal e cabos multicondutores
trançados. Com o método de localização de campo de torção,
é possível localizar defeitos mesmo quando o método acústico
clássico não funciona com fortes curtos-circuitos e localização
de luvas.
Identificação de cabos
Na maioria das vezes, os cabos são unidos em um feixe. Após
a detecção da posição exata do defeito e sua liberação, o cabo
defeituoso deve ser identificado de modo confiável.

Espírito pioneiro, garra inovadora e experiência.
Competência que produz segurança.
Alguém poderia se perguntar o que uma empresa com histórico
de mais de sessenta anos tem a ver com o mundo de hoje. Ou
ainda o que o cliente e o usuário ganham concretamente
quando uma empresa como a BAUR tem experiência mundial. A
resposta está em cada sistema, cada módulo e cada
equipamento da BAUR a tecnologia de localização de defeitos
em cabos que é, ao mesmo tempo, ultramoderna e com foco
no usuário. Isso pressupõe que não se deve dominar apenas a
tecnologia, mas também a prática dos usuários e os métodos
de aplicação no campo. Defeitos de cabos na Sibéria, a 40 graus
negativos, geram circunstâncias diferentes daquelas que são
geradas por defeitos de cabos no centro de Londres ou em
plena Nova York. Em cada uma dessas situações, os
especialistas dos operadores de energia devem confiar no
equipamento que estiverem usando.
Tecnologias ultramoderna e qualidade absoluta em um só
lugar. Parceria com clientes e usuários
Em termos de qualidade, o modo de fabricação de um sistema
de localização de defeitos em cabos, um equipamento ou
módulo faz uma grande diferença. Uma das possibilidades,
que não é aquela seguida pela BAUR, é a aquisição de knowhow, tecnologia e componentes que podem ser montados
para formar produtos acabados. A filosofia da BAUR é outra:
A confiabilidade, qualidade e tecnologia com foco no usuário,
exigidas pelos operadores de energia, somente são possíveis
com uma competência própria e abrangente. Em outas palavras:
com a interação entre pesquisa, desenvolvimento, fabricação
e garantia de qualidade em um único local e sempre em
contínua parceira com os clientes. Por isso, os engenheiros da
BAUR mantêm contato intensivo com os usuários. O resultado
é uma parceria de confiança com os usuários, o reconhecimento
mútuo entre especialistas, o trabalho em equipe e um constante
“fluir” de competência.

O modo rápido de encontrar o local do defeito.
Localização de defeitos em cabos com o sistema
BAUR IRG 2000.
O reflectômetro de pulso ou ecômetro IRG 2000 é um
dispositivo de fácil manuseio e transporte para localização
de defeitos em cabos monofásicos. Ele é empregado em
conjunto com um gerador de tensão de surto em cabos de
baixa, média e alta tensão com comprimento de 0-65 km.
Também é possível usá-lo em cabos condutores de tensão
de até 400V. O dispositivo é controlado com especial facilidade
graças ao menu intuitivo e à operação com botão único.
Outros métodos também podem ser empregados através da
combinação com outros módulos e sistemas. Conforme
necessário, o refletômetro de pulso IRG 2000 pode ser
operado com a bateria recarregável embutida ou ligado à
tensão de rede.
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Em foco: Velocidade.
Os defeitos em cabos de suas consequências significam pressão

impedir totalmente sua ocorrência. Por isso, a rápida localização

para os funcionários em atuação no campo e, de modo geral,

e eliminação de defeitos é uma importante contribuição para a

para toda a empresa. Hoje em dia, ficar sem energia é

viabilidade econômica de redes de energia.

impensável, custa tempo e dinheiro e gera reclamações além do
desgaste de imagem. É possível reduzir as falhas, mas não

Extrema eficácia na localização de defeitos em cabos
Sistema de localização de defeitos em cabos
Syscompact 2000 BAUR
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Flexibilidade, rapidez, precisão.
Sistema de localização de defeitos em cabos
Syscompact 2000 BAUR.
O Syscompact 2000 é um sistema multifuncional de localização
de defeitos em cabos que foi concebido em design modular
removível de 19“. O gerador de pulso e teste integrado é
empregado para teste de cabos e revestimentos e para
localização exata de defeitos de alta impedância e
intermitentes. O Syscompact 2000 é utilizado preferencialmente
em redes de média e alta tensão, mas também em redes de
baixa tensão. Os defeitos podem ser localizados em cabos de
comprimento de até 65km. A integração de ecometria e o uso
do método SIM-MIM, que é o mais eficaz de pré-localização de
defeitos, e do método de corrente de surto permitem localizar
defeitos de alta e baixa impedância e defeitos intermitentes.
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Livre-se de situações críticas de forma rápida e economicamente viável.
Toda falha deflagra uma situação mais ou menos crítica. Devido

perfeito para isso - e de forma extremamente viável

à diversidade de causas, tipos de defeitos, tipos de cabos, níveis

economicamente.

de tensão e condições ambiente, a localização de defeitos em

Um ótimo exemplo são sistemas como o Syscompact, usado

cabos nunca é algo rotineiro. Entretanto, os defeitos devem ser

para cabos de média e alta tensão, mas também para redes de

detectados com a maior rapidez e segurança possíveis, a fim de

baixa tensã

reduzir os prejuízos financeiros. A BAUR oferece o equipamento

