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- medidas em milímetros 
- tolerância de 5% 

Figura 4 - Sapatilha 

Figura 1 - Linga Simples 

Figura 2 - Linga com 
Gancho 

Figura 3 – Gancho Corrediço 

Gancho Corrediço 

Sapatilha 
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CARGAS A SEREM LEVANTADAS (kg) 
2 SUPERLAÇOS OU 1 DOBRADO 

EM ÂNGULO 
NTC CÓDIGO 

COPEL 

DIÃMETRO 
DO CABO 

(mm)  
 

VERTICAL 

 
FORCA 

(CHOKER) 
 

VERTICAL  
 

890292 421018-2 9,5 1170 875 2340 2030 1655 1170 

Tabela 1 - Linga simples 

 
 

COMPRIMENTO 
(mm) 

DIMENSÕES DOS OLHAIS (mm) 
NTC 

CÓDIGO 
COPEL 

DIÂMETRO 
DO CABO 

(mm) A B C 

CAPACIDADE 
NOMINAL DE 

TRABALHO (kg) 
890293 421019-0 13 1200 230 105 1490 
890294 421020-4 13 1500 230 105 1490 
890295 421021-2 16 1700 230 105 2265 

Tabela 2 - Linga com gancho corrediço 

 
 

DIMENSÕES (mm) DIÂMETRO DO 
CABO (mm) A B C D E F 

CARGA NOMINAL DE 
TRABALHO (kg) 

13 22 57 13 19 95 128 1490 
16 28 73 14 27 114 155 2265 

TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES: 2% 

Tabela 3 - Dimensões do gancho corrediço 

 
 

DIMENSÕES (mm) DIÂMETRO DO 
CABO (mm) A B C D E 

13 92 70 38 21 68 
16 108 90 44 25 79 

TOLERÂNCIA PARA AS DIMENSÕES: 2% 

Tabela 4 - Dimensões da sapatilha 

 
 
1. OBJETIVO 
 
Esta especificação tem por finalidade estabelecer as características mínimas exigíveis para as lingas de cabo de aço nos 
trabalhos de manutenção de redes de distribuição. 
 
 
2. DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta especificação são adotadas as seguintes definições: 
 
2.1. Linga 
 
É uma ferramenta constituída por um cabo de aço com um olhal em cada extremidade destinada basicamente a prender 
objetos pesados para o seu içamento e movimentação. 
 
2.2. Perna 
 
É o conjunto de fios, de forma e dimensões apropriadas, dispostas helicoidalmente em uma ou mais camadas em torno 
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de um. núcleo ou alma. 
 
2.3. Fio 
 
É o filamento individual de que se constituem as pernas. 
 
2.4. Alma 
 
É o núcleo central da perna ou cabo. 
 
2.5. Presilha 
 
É a peça metálica que arremata o olhal de cada extremidade linga. 
 
2.6. Gancho Corrediço 
 
É uma peça metálica em forma de gancho, de alta resistência mecânica, tendo um canal para o deslizamento do cabo. 
 
2.7. Sapatilha 
 
É uma peça metálica em forma oval, e que serve para evitar a de formação e o desgaste do cabo nos olhais. 
 
 
3. CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1. Material 
 
3.1.1. Perna 
 
Deve ser confeccionados em fios de aço tipo cabo, com formação 6x25 e a alma em fibra natural (AF) de sisal ou rami. 
 
3.1.2. Gancho Corrediço 
 
Deve ser confeccionado em aço forjado entre os tipos SAE 1020 e SAE 1045 de alta resistência mecânica, dimensões 
conforme figura e tabela 03. 
 
3.1.3. Presilha 
 
Deve ser confeccionada em aço entre os tipos SAE 1030 e 1045. 
 
3.1.4. Sapatilha 
 
Deve ser confeccionada em chapa de aço entre os tipos SAE 1010 e 1030, dimensões conforme figura e tabela 04. 
 
3.2. Construção do Olhal da Linga 
 
O olhal da linga é feito abrindo-se a ponta do cabo em duas metades e as pernas separadas 3 a 3. 
Uma metade é curvada para formar um olhal e a outra, entrelaçada no espaço vazio da primeira. A fixação dos olhais é 
feita colocando-se presilhas de aço nas junções das pontas do cabo. 
 
3.3. Capacidade e Dimensão 
 
Devem obedecer as indicadas as tabelas e figuras 1 e 2 conforme o número de NTC (Norma Técnica COPEL) 
correspondente. 
 
3.4. Fator de Segurança 
 
O fator ou índice de segurança, relação entre a carga de ruptura mínima efetiva da linga e a carga nominal de trabalho 
deve ser de 5:1, no mínimo. 
 
3.5. Acabamento 
 
Os materiais componentes, da linga devem apresentar as superfícies lisas e uniformes, sem cantos vivos, pontas 
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expostas, rebarbas, fios partidos, dobrados ou amassados e isentos de oxidação. 
 
3.6. Identificação 
 
Cada linga de aço fornecida deve ter impresso em baixo relevo nas superfícies das presilhas, o nome do fabricante ou 
marca comercial e a capacidade nominal de trabalho na sua condição mais desfavorável. 
 
 
4. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 
 
4.1. Inspeção 
 
A inspeção, bem como todos os ensaios devem ser feitos preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na 
presença do inspetor da COPEL, salvo acordo diferente no ato da encomenda. 
 
O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se de que o 
material está de acordo com a presente especificação, assim como comunicar com antecedência a data em que o lote 
estará pronto para inspeção. 
 
4.2. Amostragem 
 
Para os ensaios de aceitação devem ser tomadas amostras conforme norma NBR 5426, utilizando-se: 
 

a) Regime de inspeção – Normal 
b) Nível de inspeção – II  
c) Plano de amostragem – dupla 
d) NQA - 2,5% 

 
Conforme tabela a seguir: 
 

PRIMEIRA AMOSTRA SEGUNDA AMOSTRA 
QUANTIDADE DE UNIDADES 

QUE FORMAM O LOTE QUANTIDADE DE UNIDADES 
A ENSAIAR 

Ac 1 Re1 
QUANTIDADE DE UNIDADES A 

ENSAIAR 
Ac2 Re2 

De 5 a 50 5 0 1 - - - 

De 51 a 150 13 0 2 13 1 2 

De 151 a 280 20 0 3 20 3 4 

De 281 a 500 32 1 4 32 4 5 

De 501 a 1200 50 2 5 50 6 7 

 
Ac - Número de peças defeituosas (ou falhas) que ainda permite aceitar o lote. 
Re - Número de peças defeituosas (ou falhas) que implica na rejeição do lote. 
 
5. ENSAIOS 
 
5.1. Ensaios de Aceitação 
 
Os ensaios de aceitação são os descritos a seguir, à exceção de 5.1.4. Entretanto, esta exceção só será válida quando o 
fornecedor apresentar relatório do referido ensaio em protótipo demonstrando o atendimento das condições prescritas. 
 
5.1.1. Inspeção Visual 
5.1.2. Inspeção Dimensional 
5.1.3. Ensaio de Carga 
5.1.4. Ensaio de Resistência Mecânica a Ruptura 
 
5.2. Execução 
 
5.2.1. Inspeção Visual 
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Devem ser observados os seguintes aspectos: 
- Superfícies lisas e uniformes, isenta de cantos vivos, pontas expostas, rebarbas, ou oxidação; 
- O cabo da linga não deve ter fios partidos, dobrados ou amassados; 
- Gancho, sapatilha e estribo colocados adequadamente; 
- Aspecto construtivo do olhal conforme item 3.2.; 
- Identificação na presilha conforme item 3.6. 
 
5.2.2. Inspeção Dimensional 
 
As dimensões devem obedecer as medidas constantes nas Figuras 2 e 3, conforme número da NTC (Norma Técnica 
COPEL) correspondente. 
 
5.2.3. Ensaio de Carga 
 
5.2.3.1. Linga sem Gancho Corrediço 
 
O ensaio consiste em tracionar a linga através de seus olhais simulando a situação de carga simples vertical (Figura e 
tabela 01). 
A força de tração é aplicada progressivamente, a razão de 20 daN por segundo, até o valor correspondente a 1,5 vezes a 
capacidade nominal da linga para esta situação de carga, o qual deve ser mantido por 1 minuto e em seguida retornado a 
zero. 
O resultado do ensaio será considerado satisfatório, se após a aplicação do citado esforço a linga não apresentar 
qualquer sinal visível de deformação. 
 
5.2.3.2. Linga com Gancho Corrediço 
 
O ensaio consiste em tracionar a linga por um extremo através do olhal e de outro extremo através do laço formado com 
o olhal engatado no gancho corrediço, simulando uma situação de içamento de carga (Figura e tabela 03). 
A força de tração é aplicada progressivamente, à razão 20 daN por segundo, até o valor correspondente a 1,5 vezes a sua 
capacidade nominal de carga, o qual deve ser mantido por I minuto e em seguida retornado a zero. 
O resultado do ensaio será considerado satisfatório,se após a aplicação do citado esforço a linga não apresentar qualquer 
sinal visível de deformação. 
 
5.2.4. Ensaio de Resistência Mecânica a Ruptura 
 
O ensaio consiste em tracionar a linga conforme situações descritas nos itens 5.2.3.1. e 5.2.3.2. sendo que neste caso 
força de tração deverá ser elevada até o valor de 5 vezes as correspondentes capacidades nominais citadas. 
O resultado será considerado satisfatório se não ocorrer a ruptura da linga. 
 
 
6. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 
 
6.1. Aceitação do Lote 
 
A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 5, conforme critério de amostragem 
definido no i tem 4.2. 
 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder a 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que essa substituição ou reposição não deverá constituir ônus 
para a COPEL. 
 
6.2. Garantia do fabricante 
 
A aceitação de um lote de lingas dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o fabricante da responsabilidade 
de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no período de, no mínimo, 6 
meses. 
 
7. EMBALAGEM 
 
As lingas devem ser acondicionadas individualmente de modo a serem protegidas de agentes oxidantes ou corrosivos 
durante o transporte e armazenamento. 
Para se avaliar o acondicionamento, leva-se em conta o bom estado da linga na chegada ao ponto de destino. 
Os lotes de lingas devem ter em sua embalagem, externamente as seguintes indicações: 
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a) Nome do fabricante ou marca comercial. 
b) Nome do produto, modelo ou tipo. 
c) Número da ordem de compra (ODC). 
d) Quantidade de unidades. 

 
 
8. REFERÊNCIAS 
 
NBR 5426/77 - Plano de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos. 
EB - 409/71 - Cabos de Aço para Uso Naval. 
NB - 241/71 - Cabos de Aço para Uso Naval. 
MB - 613/71 - Cabos de Aço para Uso Naval. 


