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Campinas, 14 de junho de 2018. 

 

Relatório de Vistoria 

 

Solicitante: Condomínio Avalon 1 

 

Solicitação: Vistoria para avaliação de risco – encontro de escorpiões.  

 

Data da vistoria: 12/06/18 

 

Caracterização da área: 

 O condomínio está localizado em área urbanizada na Avenida João Scarparo Netto, 240 – 

Center Santa Genebra. O condomínio é margeado ao norte pelo condomínio Praça Capital, ao leste 

por um condomínio de empresas, ao oeste pelo Avalon 2 e ao sul por área verde que pertence a 

Fazenda Santa Elisa. (Imagem I) 

 

Imagem I: Vista aérea – caracterização da área 

 O diretor superintendente da associação dos condomínios Avalon, Sr. Antônio Tavares 

Júnior, nos acompanhou durante a vistoria e relatou encontro recorrente de escorpiões dentro 
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dos apartamentos. Fomos informados que uma empresa controladora de pragas realiza o 

controle químico preventivo neste condomínio a cada 4 meses; é realizada a barreira química 

nas edificações e aplicação de inseticidas nas galerias de escoamento de águas pluviais e na 

rede de esgoto.  

 É importante esclarecer que os escorpiões de interesse a saúde pública pertencem à 

família Butihidae e no município de Campinas normalmente encontramos o escorpião marrom 

(Tityus bahiensis) e com maior frequência o escorpião amarelo (Tityus serrulatus). Estes 

animais possuem grande capacidade adaptativa e podem ser encontrados nos mais variados 

ambientes. Conhecer o comportamento e hábitos destes animais peçonhentos em áreas 

urbanas auxilia na compreensão da importância do manejo ambiental para o adequado controle 

da população de escorpiões. Nas áreas externas eles procuram se alojar em ambientes 

úmidos e escuros como exemplo:  

• locais com material de construção (pilhas de telhas e tijolos, blocos de cimento, entulho, 

pedras, amontoados de madeira, placas de concreto); 

• lixo domiciliar; 

• troncos, galhos e folhas secas caídas; 

• objetos descartados, garrafas empilhadas; 

• frestas e vãos de muros, tanques, fornos de barro e barrancos, galpões, depósitos, 

viveiros de mudas e plantas; 

• caixas de gordura, canalizações de água, caixas de esgoto e de energia. 

 

Em áreas urbanas o escorpião amarelo é comumente encontrado nas galerias de 

escoamento de águas pluviais e na rede de esgoto. Já o escorpião marrom não é encontrado 

nas redes pluviais e de esgoto. Vale destacar que um exemplar capturado que nos foi 

apresentado durante a vistoria era um escorpião amarelo adulto, o Tityus serrulatus. 

Todos os escorpiões são capazes de cavar ativamente o solo construindo um corredor 

quase vertical ou inclinado até a profundidade de 10 a 60 cm com uma ou duas câmaras de 

ventilação e aeração para equilibrarem o microclima. Os escorpiões saem dos seus abrigos 

durante a noite para se alimentar, não se distanciando muito destes abrigos em condições 

normais.² 

Os acessos utilizados pelos escorpiões para as áreas internas dos imóveis são os ralos (pia 

e de chão), frestas na parte inferior das portas, frestas em janelas, conduítes de fiação elétrica, 
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frestas existentes entre o telhado e as paredes, etc. Uma vez que eles acessam o interior de 

uma construção, eles podem se alojar em:  

• assoalhos e rodapés soltos; 

• vigas, telhados, porões, sótãos e forros no teto; 

• ralos de cozinha, banheiros e área de serviço; 

• móveis, cortinas, estantes, quadros, lareiras; 

• frestas e vãos de paredes; 

• roupas e sapatos; 

• batentes de portas e de janelas; 

• objetos empilhados ou jogados; 

• caixas e pontos de energia;  

• armários sob pias ou gavetas; 

• sistema de refrigeração de ar; 

• pano de chão e toalhas penduradas. 
 

O manejo do ambiente, ou seja, a modificação das condições do ambiente a fim de torná-lo 

desfavorável à ocorrência, permanência e proliferação destes animais é fundamental para o 

controle da população de escorpiões, minimizando assim a possibilidade de acidentes 

(escorpionismo). Nas áreas externas dos domicílios e demais construções devem ser 

adotados os seguintes cuidados: 

✓ manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo (orgânico e reciclável); 

✓ acondicionar o lixo em sacos plásticos ou outros recipientes apropriados e fechados, e 

entregá-los para o serviço de coleta. Não jogar lixo em terrenos baldios; 

✓ limpar terrenos baldios situados a cerca de dois metros (aceiro) das redondezas dos 

imóveis; 

✓ eliminar fontes de alimento para os escorpiões: baratas, aranhas, grilos e outros 

pequenos animais invertebrados; 

✓ evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões, como obras de 

construção civil e terraplenagens que possam deixar entulho, superfícies sem 

revestimento, umidade etc; 

✓ remover periodicamente materiais de construção e lenha armazenados, evitando o 

acúmulo exagerado; 

✓ preservar os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos 

(corujas, joão-bobo, etc.), pequenos macacos, quati, lagartos, sapos e gansos (galinhas 

não são eficazes agentes controladores de escorpiões); 

✓ evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões; 

✓ remover folhagens, arbustos e trepadeiras junto às paredes externas e muros; 
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✓ manter fossas sépticas, caixas de inspeção da rede de esgoto e de águas pluviais bem 

vedadas, para evitar a passagem de baratas e escorpiões; 

✓ não armazenar brinquedos em recipientes abertos nas áreas externas; 

✓ rebocar paredes externas e muros para que não apresentem vãos ou frestas. 

 

OS: Nos encanamentos de escoamento de água de chuva e nos encanamentos de esgoto 

podem ser utilizados dispositivos como válvulas de retenção ou dispositivos telados, todos 

disponíveis no mercado. Imagens ilustrativas abaixo: 

 

                                                 Válvula de retenção       Tela de proteção para encanamentos 

 

Nas áreas internas os cuidados são: 

✓ rebocar paredes para que não apresentem vãos ou frestas; 

✓ vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha (preferencialmente 

utilizar este dispositivo); 

✓ reparar rodapés soltos e colocar telas nas janelas; 

✓ telar as aberturas dos ralos, pias ou tanques; 

✓ telar aberturas de ventilação de porões e manter assoalhos calafetados; 

✓ manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados. 

 

O controle químico de escorpiões não é indicado, pois o hábito de se abrigarem em frestas 

de paredes, embaixo de caixas, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, em fendas e 

rachaduras do solo, juntamente com sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar 

impedem que o inseticida entre em contato com eles, tornando o tratamento químico ineficaz. 

Além disso, eles possuem capacidade de permanecer com seus estigmas pulmonares 

fechados por um longo período. A aplicação de produtos químicos de higienização doméstica 

compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de produtos utilizados como 

inseticidas, raticidas, mata-baratas ou repelentes do grupo dos piretróides e organofosforados 

não são indicados por causarem o desalojamento dos escorpiões para locais não expostos à 
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ação desses produtos, aumentando o risco de acidentes. Além disso, cria-se a falsa sensação 

de proteção por parte dos moradores que acreditam que o problema foi resolvido, passando a 

negligenciar o trato com o ambiente. 

Até o presente momento não foi definida cientificamente a eficácia dos produtos 

químicos no controle escorpiônico em ambiente natural. Invariavelmente, por ocasião do 

lançamento de novos produtos no mercado, a indicação de seu uso não vem respaldada por 

experimentos confiáveis. Ilustrando o exposto podemos citar a ausência quase absoluta, de 

registros de rótulo dos produtos no mercado nacional e internacional para tal finalidade. No 

caso da necessidade de controlar baratas em locais com presença de escorpiões, 

recomenda-se o uso de formulações tipo gel ou pó. Esta atividade deve ser executada 

somente por profissionais de empresas especializadas.¹ 

Em locais onde há o registro de encontro de escorpiões e que será realizada a aplicação 

de produtos domissanitários é de suma importância a adoção de barreiras mecânicas nas vias 

de acesso que podem ser utilizadas por estes animais peçonhentos antes e após a aplicação 

química (ex: fechar as frestas existentes entre a soleira e a porta; fechar os ralos; manter janelas 

fechadas; os pontos de luz devem estar devidamente fechados). Durante a execução do 

controle químico ocorrerá a morte de alguns escorpiões e outros serão desalojados dos seus 

abrigos aumentando a possibilidade de adentramento nos apartamentos; alguns destes animais 

podem vir a morrer dias depois da aplicação química. Os dois registros relatados de encontro 

de escorpiões em apartamentos neste condomínio ocorreram dois a três dias após a 

desinsetização.      

 

Durante a vistoria realizada foi possível observar: 

 

• Aberturas nas tampas das caixas de inspeção da rede de esgoto, de águas pluviais 

e de rede elétrica; 

• Frestas no calçamento no entorno de algumas edificações e em muro; 

• Algumas portas de acesso à parte interna das edificações possuem pequenas frestas 

na parte inferior permitindo o acesso de escorpiões e baratas; 

• No apartamento vistoriado observamos a presença de ralos comuns no chão e nas 

pias; os ralos dos banheiros são do tipo escamoteável (com sistema abre e fecha) e 

estavam fechados no momento da vistoria; 
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• Nas áreas comuns do prédio vistoriado pudemos observar alguns pontos de luz 

parcialmente abertos; 

• A “sala técnica” possui vários abrigos e acessos para escorpiões, além destas 

características o ambiente é mantido fechado e sem iluminação a maior parte do 

tempo.  A porta de acesso a sala técnica possui fresta entre a base da porta e a 

soleira, além de aberturas de ventilação na porta. Neste local há a passagem de 

fiação através de conduítes abertos que são direcionados para todos os 

apartamentos, podendo servir como ponto de dispersão dos escorpiões para os 

apartamentos. Sugerimos instalar friso de borracha para fechar a fresta existente na 

porta de acesso a sala técnica bem como a instalação de tela milimetrada na abertura 

de ventilação; esta sala deve ser mantida sem acúmulo de objetos; 

• O depósito de lixo reciclável apresenta acúmulo de materiais inservíveis e materiais 

de manutenção; no momento da vistoria apresentava sujidades no chão e odor 

característico de resíduos de alimentos. O ralo existente neste local estava solto 

favorecendo o acesso de roedores (principalmente ratazanas), baratas e escorpiões.   

• O depósito de lixo orgânico possui uma boa estrutura, porém o ralo é comum, 

permitindo o acesso de escorpiões; 

Podem existir outras vias de acesso e abrigos em outros recintos que não foram 

vistoriados, portanto, solicitamos especial atenção aos apontamentos iniciais deste relatório 

que discorrem sobre abrigos, acessos e cuidados a serem adotados para que seja possível 

minimizar o aparecimento de escorpiões, consequentemente minimizar o risco de acidentes; as 

medidas de manejo ambiental devem ser adotadas em todos os recintos e áreas comuns do 

condomínio. 

No anexo há fotos para ilustrar o que foi constatado durante a vistoria. 

Colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 
 

 
 

 

Fontes consultadas: 

¹Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual de controle de escorpiões / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
²Bucherl, W. Biologia de artrópodos peçonhentos. Secção de artrópodos peçonhentos. Instituto Butantã, São Paulo: Memórias do Instituto Butantã 31:85-

94,1964. 

 

Tosca de Lucca Benini T. Rezende 
Médica Veterinária - CRMV SP 10.216 

Autoridade Sanitária – matrícula103 754-4 
Vigilância em Saúde Norte 

Yury Cezar Kronitzky 
Téc. Em Agropecuária - CREA SP 5061917427 

Autoridade Sanitária – matrícula110 067-0 
Vigilância em Saúde Norte 
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 Anexo: 

    

Aberturas nas tampas das caixas de inspeção de rede elétrica e de esgoto 

 

 

   

Porta de acesso a sala técnica com aberturas; fiação elétrica e conduítes (potencial abrigo e vias de acesso 

para escorpiões aos apartamentos). 
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Porta de acesso a parte interna de um dos prédios (pequena fresta na porta) – potencial acesso para 

escorpiões. 

 

                                               

                     Pontos de iluminação abertos- potenciais vias de acesso para escorpiões 

 

Fresta na base do muro – potencial abrigo para escorpiões. 
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Ralo comum (aberto) dentro do depósito de lixo orgânico. 

 

 

 

 

 


