
Cerol e Linha Chilena: Uma Ameaça à Vida Humana e às Aves Marinhas. 

 

O hábito de soltar pipa é um marco cultural da cidade do Rio de Janeiro e municípios do entorno. 

Não há bairro, vila ou comunidade que não reúna suas crianças e adultos empinando pipas, 

colorindo o céu de alegria e provendo a todos uma diversão saudável e democrática. 

Infelizmente, esta brincadeira, antes inocente, se transformou em grave ameaça à vida das pessoas 

e também das aves marinhas. A substituição das tradicionais linhas de algodão por aquelas 

impregnadas com cerol (mistura de cola e vidro) ou linha chilena (fio encerado com quartzo 

moído, algodão e óxido de alumínio) transformou as pipas em verdadeiras “navalhas voadoras”. 

Quando entram em contato com pedestres, ciclistas e motociclistas, essas linhas resultam em 

ferimentos graves, mutilações e podem inclusive levar ao óbito1, 2, 3, 4. 

 

O cerol e a linha chilena representam também 

importante ameaça às fragatas (Fregata 

magnificens), uma espécie de ave marinha 

facilmente visível planando pelas áreas costeiras do 

Rio de Janeiro. Nos últimos anos, equipes 

veterinárias que trabalham com resgate e reabilitação 

de animais silvestres têm registrado um aumento de 

fragatas com graves lesões nas asas, decorrentes da 

interação com linhas de pipa.  
Figura 1: Fragata fêmea. 

 

Em 2020, a suspensão das aulas nas redes públicas e particulares de ensino decorrente das 

medidas de distanciamento social recomendadas para conter o ritmo da pandemia do COVID-19, 

representou mais crianças e adultos em casa, aumentando a frequência da prática de empinar 

pipas. Em consequência, houve um aumento dramático no número de fragatas atingidas pelas 

linhas de pipa e encaminhadas para reabilitação veterinária, conforme estimativas (certamente 

subestimadas) mostradas no gráfico abaixo. 



 
Figura 2: Número de fragatas atingidas por linhas de cerol ou linha chilena que 

deram entrada em atendimento veterinário no estado do RJ5. 

A interação entre a linha de pipa e as aves marinhas provoca a ruptura dos tendões da asa, 

impedindo o voo do animal, que arriba no solo e pode morrer em poucas horas se não receber 

tratamento especializado imediato. Nos casos menos severos, os animais são submetidos a 

cirurgias de restauração dos tendões. No entanto, o pós-cirúrgico é longo e os animais precisam 

passar por muitas sessões de fisioterapia para recuperar a capacidade de voo. Infelizmente, em 

muitos casos, a lesão é tão severa e as chances de recuperação são nulas, não restando alternativa 

senão a eutanásia. Para piorar o cenário, estamos no pico reprodutivo destes animais e os filhotes 

dependem do retorno das fêmeas às ilhas para alimentá-los. Caso não voltem podem morrer de 

inanição comprometendo a população destas aves a médio e longo prazo. 

A Lei Estadual Nº 8478, de 18 de julho de 2019, 

proíbe a comercialização, o uso, a fabricação, a 

venda, o porte e a posse do cerol e da linha 

chilena, bem como de qualquer outro produto 

utilizado na prática de soltar pipas que possua 

elementos cortantes. 

Diante do cenário expeditamente exposto, o qual 

pode ser amplamente trabalhado a depender dos 

desdobramentos, se fazem necessárias medidas 

urgentes do poder público, que, em nossa 

opinião, devem se estruturar em duas frentes 

principais: 1- garantir o cumprimento da lei Nº 

8478/2019, por meio do reforço da fiscalização, 

com especial ênfase, nas etapas de fabricação, 
 

Figura 3: Fragata viva lesionada com linha de 
pipa com cerol. 



transporte e comercialização do cerol e da linha chilena; e 2- promover e difundir campanhas 

educativas, incluindo nas redes públicas de ensino, que promovam a sensibilização da população 

para o uso consciente das linhas de pipa, buscando a salvaguarda da vida humana e de animais 

silvestres componentes de nossa rica biodiversidade. 

 

 
Figura 4: Fragata juvenil. 

 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020. 

Subscrevem:  

1 Aquário de Ubatuba (SP) 
2 Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens (ABRAVAS/SP) 
3 Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (AQUASIS/CE) 
4 Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro (ASIBAMA/RJ) 
5 Associação R3 Animal (SC) 
6 Barbara Veiga - Escritora, fotógrafa e ativista  
7 BW Consultoria Veterinária (RJ) 
8 Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (CECLIMAR/RS) 
9 Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM/RN) 
10 Centro de Reabilitação de Animais Selvagens (CRAS/UESA/RJ) 
11 Centro Golfinho Rotador - Fernando de Noronha (PE) 
12 Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio) 
13 CTA - Serviços em Meio Ambiente (ES) 
14 Econservation Estudos e Projetos Ambientais (ES) 
15 Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA/PE) 
16 Fundação RIOZOO (RJ) 
17 GISdrone Consultoria & Mapeamento Aéreo (GISdrone/PE) 

18 Grupo de Estudos de Mamíferos, Aves e Répteis Marinhos e Costeiros da Região dos Lagos (GEMM-
Lagos/RJ) 

19 Hauser-Davis Research Group (RJ) 

20 IBAMA – Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costei-
ros (CGMAC/RJ) 

21 iGUi Ecologia (RJ) 
22 Instituto Amares - Pesquisa e Conservação de Ecossistemas Aquáticos (MA) 



23 Instituto Argonauta para a Conservação Costeira e Marinha (SP) 
24 Instituto Baleia Jubarte (IBJ/BA) 
25 Instituto Biopesca (IBP/SP) 
26 Instituto Biota de Conservação (BIOTA/AL) 
27 Instituto Boto Cinza (RJ) 
28 Instituto BW para a Conservação e Medicina da Fauna Marinha (RJ) 
29 Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar/ES) 
30 Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM/ES) 
31 Instituto de Pesquisas Cananéia (IpeC/SP) 
32 Instituto Estadual do Ambiente (INEA/RJ) 
33 Instituto Gremar (SP),  
34 Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA/BA) 
35 Instituto Mar Adentro (RJ) 
36 Laboratório de Ictiologia e Conservação da Universidade Federal de Alagoas (LIC/AL) 
37 Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA/UERJ/RJ) 

38 Laboratório de Monitoramento de Biota Marinha/Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-
UERN/RN) 

39 Laboratório de Zoologia/Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/SC) 
40 Marina Bandeira Klink - escritora e fotógrafa 
41 Milton Marcondes Consultoria Ambiental (MMCA/SP) 
42 Movimento Baía Viva do Rio de Janeiro (RJ) 
43 Organização Consciência Ambiental-ORCA (Instituto Orca/ES) 
44 Projeto Aruanã (RJ) 
45 Unidade de Estabilização de Animais Marinhos - Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI/SC) 
46 Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE/SC) 
47 Universidade Santa Úrsula (RJ) 
48 VIVA Instituto Verde Azul (SP) 
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