Escrito por Sue Guazzi

Quando falamos em vida selvagem,
muita gente pensa em animais
perigosos. Mas as coisas não são bem
assim. Na natureza, os bichos não são
maus. Cada ser vivo tem uma função
importante no equilíbrio da cadeia
alimentar e basta respeitarmos a
natureza, pois também fazemos parte
dela.
Mas e o contrário? E os riscos que os
animais silvestres enfrentam por causa
das pessoas?
Ficar dias em casa traz de volta uma
das mais antigas brincadeiras: soltar
pipa, ou papagaio. A diversão, porém,
traz com ela o perigo do uso do cerol,
uma mistura de cola e vidro moído. Esse
material proibido, usado em linhas de
pipa, é responsável por mutilar e até
matar diversas espécies de aves.
Os ferimentos muitas vezes são graves,
principalmente nas asas das aves,

HOMEM E NATUREZA

SOLTAR PIPAS COM CEROL
PODE CORTAR VIDAS
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podendo amputar completamente uma
parte do corpo.
Vou te contar uma história triste. Eu
tive uma cachorra grandona e bem
carinhosa, chamada Diana. Eu amava
brincar com ela.
Um certo dia, ela não quis comer e no
fim da tarde começou a vomitar. Eu e
minha mãe a levamos ao veterinário,
ela fez exames e descobrimos o que
tinha acontecido: ela mastigou e engoliu

uma pipa com rabiola e linha cortante,
que tinha caído no quintal de casa.
Ela teve que fazer uma cirurgia, mas
não conseguiu se recuperar e acabou
morrendo por causa dos ferimentos no
intestino.
Tenha muito cuidado, pois além dos
animais, o uso de linhas cortantes em
pipas pode causar acidentes e até a
morte de crianças e adultos. Você sabe
soltar pipa com segurança?

Evite acidentes com linhas de pipa
• Não solte pipas em dias nublados e de chuva,
principalmente se houver relâmpagos.
• Evite brincar perto de antenas, fios telefônicos ou
cabos elétricos e procurem locais abertos como
praças e parques para a prática da atividade.
• Não suba em lajes e telhados para empinar pipas e
jamais utilize linha metálica, como fio de cobre de
bobinas, na brincadeira.
• Também não faça pipas com papel laminado. O risco
de choque elétrico e morte é grande.

• Caso uma pipa enrosque em fios elétricos, não
tente retirá-la. É melhor fazer outra. Nunca use
canos, vergalhões ou bambus para alcançá-las ou
desenrolá-las. O choque pode matar.
• E ao correr atrás de pipas, olhe para o chão e para
os lados, não deixe de observar o trânsito, evitando
atropelamentos.
• Para os motociclistas e ciclistas a linha cortante
apresenta risco de morrer em acidentes. Por isso,
nunca cerol na linha ou linha chilena, que é cortante.

ATENÇÃO! O uso do cerol é proibido, conforme a Lei 7189/86. Os adultos responsáveis por menores que se envolvam
em acidentes relacionados com o uso do cerol são responsabilizados. A venda e uso da linha chilena, que tem alto
poder cortante, ou do cerol também são proibidos em todo o estado de São Paulo.
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