
 

 

Os 10 Mandamentos do Pipeiro 

1. Solte pipa longe da rede elétrica, dê preferência a espaços abertos. 

Além de evitar o risco de acidentes, você terá mais liberdade para 

mostrar suas habilidades sem perder a pipa. As áreas próximas de 

aeroportos também são impróprias, pois as pipas podem atrapalhar o 

tráfego aéreo, colocando vidas em risco. 

2. Aprenda a soltar pipa sem rabiola. As pipas agarram nos fios quase 

sempre por causa da rabiola. As do tipo arraia não precisam de rabiola, 

são emocionantes de soltar, além de mais bonitas e sua brincadeira fica 

mais segura. 

3. Outra furada: utilizar papel laminado na pipa. Se ela tocar nos fios vai 

provocar um curto-circuito que poderá atingi-lo, além de deixar o bairro 

inteiro sem luz. 

4. Linhas metálicas no lugar de linha comum nem pensar, pois elas 

podem causar choques elétricos. 

5. Se a pipa agarrou no fio, deixe para lá, é melhor fazer outra. Subir em 

telhados, postes ou torres para recuperá-las é um grande risco. Jamais 

tente removê-las, muito menos utilizando canos, vergalhões e bambus. 

6. Atenção: Como o assunto é eletricidade, aos primeiros sinais de 

tempestade recolha sua pipa. Ela funciona como para-raios, conduzindo 

energia. 

7. Fique atento para que a linha da pipa não atravesse no caminho de 

ciclistas e motociclistas. Muito acidentes acontecem porque as linhas não 

podem ser vistas. E lembre-se, nunca use cerol. Ele é proibido por lei. 

8. Em vez de correr atrás de pipa voada, faça outra. Correr atrás de pipa 

é correr risco de ser atropelado. 

9. Em dias de vento forte, quando as pipas são arrastadas com força, é 

bom usar luvas ou outro tipo de proteção. 

10. Lembre-se: quem deve ficar no alto é a pipa e não o pipeiro. Não 

solte pipa nas lajes das casas. Qualquer distração pode resultar em 

choques ou perdas.  

 

Fonte: http://www.cambito.com.br/pipa10mand.htm 

 

 


