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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO  
Busca ativa áreas públicas e vulneráveis 

 

1 SUMÁRIO 

1.1 A busca ativa em um ambiente natural é muito difícil de ser realizada 

porque esses animais são pequenos com hábitos noturnos e ficam em 

esconderijos de difícil acesso para não serem capturados com facilidade1. 

1.2 O escorpião é um animal silvestre e como tal é protegido pelas leis 

ambientais.  No Brasil, dentre elas a Lei de Proteção à Fauna (Lei n.5.197, de 

1967), a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605, de 1998) e o Decreto de 

Crimes Ambientais (Decreto n. 3.179, de 1999). (no arquivo: documentos de 

apoio) 

1.3 A sua captura está permitida segundo a Instrução Normativa IBAMA Nº 

141, de 19 de dezembro de 2006 (D.O.U. de 20/12/06) que regulamenta o 

manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, como o escorpião. (no arquivo: 

documentos de apoio) 

1.4 Assim a identificação do animal o grau de infestação e o julgamento do 

risco para o humano em uma determinada área pública são condições 

fundamentais para implementar medidas de controle.  

1.5 Algumas áreas são vulneráveis, assim como o entorno de cemitérios2 e 

merecem ser priorizadas por essas buscas, pois os túmulos podem servir de 

abrigo para esses escorpiões bem como conter alimento (principalmente 

baratas) em abundância. 

 

2 Objetivo 

 Encontrar o escorpião em áreas públicas urbanas e locais vulneráveis e 

realizar a captura em caso de surto e/ou para identificação da espécime com 

vistas ao planejamento de controle eficiente. 

 



3 Responsabilidade:  

3.1 SUCEN 

3.1.1 A Sucen tem a responsabilidade de implementar e apoiar ações de 

vigilância e monitoramento no controle do escorpião no Estado de 

São Paulo, assessorando os munícipios que apresentam aumento de 

seus indicadores planejando estratégias, dentre elas a capacitação 

técnica, para um efetivo resultado. 

3.1.2 A responsabilidade da busca, captura e do plano de intervenção 

municipal para o escorpião é dos técnicos municipais, conforme  

PORTARIA Nº 2.436, de 15 de setembro de 2107, LEI de  13.595, de 

05 de janeiro de 2018  e pela Instrução Normativa IBAMA Nº 141, de 

19 de dezembro de 2006. 

3.2 Instituto Butantan 

3.2.1 Dar suporte técnico às equipes responsáveis pelo controle de 

escorpiões na identificação das espécies de importância em saúde 

 4 Aplicação:  

 Este procedimento se aplica quando houver referência da população 

indicando presença de escorpião em uma determinada localidade pública ou 

quando houver captura do animal e/ou quando houver escorpionismo. 

5 Descrição do procedimento: 

AÇÃO EXECUTOR 

5.1 A busca em áreas públicas poderá ser realizada durante 

o dia ou à noite1. 

5.2 Para encontrar os escorpiões durante o dia, deve-se 

focar a procura nos micro-habitats mais prováveis para a 

ocorrência, como embaixo de pedras e troncos, sob cascas 

de árvore e dentro de tocas e buracos.   

Figura1: Incidência de luz para encontro do escorpião 

durante o dia. 

Equipe Técnica 

do município 



 
Fonte: Os escorpiões. EDUFBA. 2010 

 
 

5.3 A procura durante à noite frequentemente é mais 

eficiente por ser o turno de maior atividade destes animais, o 

que facilita seu encontro. A luz ultravioleta (luz negra) 

também pode ajudar muito no encontro desses animais. 

 

Figura 2: Incidência de luz ultravioleta para encontro do 

escorpião durante a noite. 

 
Fonte: Os escorpiões. EDUFBA. 2010 

5.4 Em áreas públicas próximas à imóveis com presença de 

escorpião deve-se concentrar a vistoria: nas margens de 

rios, córregos, riachos, galerias de águas pluviais, canais, 

galerias de esgoto e bocas de lobo que tem sido focos de 

ocorrência desses animais. Para executar a busca é preciso 

obter a autorização dos órgãos públicos de regulação da 

área a ser vistoriada2. 

Equipe Técnica 

do município 

5.5 Para a vistoria em local vulnerável, como cemitério, 

georeferenciar o local de encontro. Realizar o trabalho de 

busca junto com os funcionários que devem acompanhar os 

técnicos municipais orientando-os nas ações em campo, 

principalmente de como fazer a captura segura. 

Equipe Técnica 

do município 

com 

funcionários do 

cemitério 

5.6 No cemitério procurar nos seguintes locais2: Equipe Técnica 



5.7 Realizar levantamento dos túmulos malconservados e 

comunicar a gerência do cemitério para providenciar a 

vedação adequada dos mesmos; 

5.8 Inspecionar objetos e outros materiais que sirvam de 

abrigo para escorpiões como: material de construção, lixo, 

folhas secas, troncos e galhos caídos, objetos descartados, 

garrafas, vasos, copos para vela, restos de madeiras; 

- Examinar galpões e depósitos; 

-Examinar ossários; 

-Solicitar a remoção de restos de material de construção/ 

madeiras fora de uso e outros que sirvam de abrigo de 

escorpiões; 

-Examinar frestas, vãos dos muros calafetando quando 

necessário; 

- Examinar  canaletas de escoamento de água de chuva. 

do município 

com 

funcionários do 

cemitério 

5.9 A captura deverá seguir a legislação vigente e só deverá 

ser realizada em caso de risco humano. 

5.10 Caso encontre escorpião em área pública capturá-lo em 

frasco plástico de boca larga e encaminhar para a Unidade 

de Vigilância de Zoonoses. Caso encontre escorpiões de 

espécies diferentes na mesma área pública capture-os e 

acondicione em frasco plástico de boca larga 

separadamente, preenchendo o Boletim de Atendimento à 

Notificação de Escorpião. Cada local de captura corresponde 

a uma linha no boletim e as amostras númeradas 

sequencialmente.  

Equipe Técnica 

do município 

5.11 Ação educativa: Sensibilizar os moradores do entorno 

da área pública onde há presença de escorpião e orientar 

sobre o controle efetivo do escorpião no meio urbano 

seguindo as medidas abaixo:  

- Não jogar lixo em áreas públicas evitando a oferta de 

Equipe Técnica 

do município 



alimentos para o escorpião (baratas, grilos e aranhas); 

-Limpar terrenos ou solicitar a limpeza (principalmente 

entulhos de materiais de construção) de áreas 

públicas situadas a cerca de dois metros das 

redondezas dos domicílios; 

- Informar à todos que utilizam à área pública a 

necessidade de manter aquele ambiente livre de 

entulho que pode favorecer o abrigo de escorpiões; 

-Estimular a preservação dos “inimigos naturais” dos 

escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos 

(corujas, joão-bobo, etc.), pequenos macacos, quati, 

lagartos, sapos e gansos; 

- Quando há grande acúmulo de matéria orgânica no 

solo de áreas públicas solicitar a limpeza urbana a 

remoção; 

- Orientar a não utilização de praguicidas, 

desalojantes e/ou fogo para controle de escorpião.  

5.12 Encerrar a vistoria na área pública e orientar aos 

moradores do entorno quanto a: 

 - possíveis retornos e monitoramento na situação de 

captura do escorpião; 

- possíveis retornos no caso de não ter encontrado o 

animal, mas o morador voltar a visualizá-lo. 

Oferecer informativos: 

Orientações gerais para a captura segura  de escorpiões  

Orientações gerais para prevenção de acidente com 
escorpião no cemitério 

 

Equipe Técnica 
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5.13 Fazer o relatório conforme a orientação da chefia do 

município. 

Equipe Técnica 

do município 



6 RISCOS  
6. 1 Sobre uso inadequado de praguicida/inseticida pelos moradores na 

área pública: 

Ainda são necessários estudos de efetividade (mundo real) para que produtos 

quimícos sejam utilizados para controle do escorpião. Até o momento os 

produtos testados foram em laboratório e para pequenos números de 

escorpiões. Ainda não se sabe o que esses produtos podem fazer no 

ambiente e no controle efetivo do escorpião. Sabe-se no entanto que logo 

após a aplicação poderá haver desalojamento deles e aumentar o risco de 

acidente. A aplicação de produtos químicos de higienização doméstica 

compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de inseticidas, 

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

organofosforados não são indicados, pois causam o desalojamento dos 

escorpiões para locais não expostos à ação desses produtos, aumentando o 

risco de acidentes2.  

6.2 O fogo NUNCA deve ser utilizado para conter uma infestação de 

escorpião, pois pode provocar descontrole expondo o homem a um maior risco 

de acidente e dar início à um incêndio descontrolado próximo.É inverdade que 

o animal se contorce e morre com seu próprio veneno, ele acaba morrendo 

por desidratação1,2.  

 
7 OBSERVAÇÕES 
7.1 A captura de escorpiões em cemitérios deve seguir rigorosamente o 

Código Penal Brasileiro (Título V, capítulo II, Artigo 210), que expressa que em 

hipótese alguma o túmulo poderá ser violado. 
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