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RESUMO  

A criação de escargots (helicicultura) encontra-se atualmente em estágio avançado 

de desenvolvimento em relação ao senário que iniciou a produção.  Devido à 

escassez de estudos, ainda não se conhece muito sobre as exigências nutricionais 

destes animais. Nesse sentido objetivou-se avaliar diferentes níveis de cálcio em 

rações para escargots da espécie Cornu aspersum Ademais por ser este estudo o 

primeiro experimento em nutrição de escargots realizado no Heliário da UFSJ 

pretendeu-se estabelecer um protocolo experimental de manejo para a realização 

desse e futuros experimentos na área. O experimento foi conduzido no Heliário 

Experimental do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João 

del-Rei, Minas Gerais, entre os meses de setembro e outubro de 2017. Foram 

utilizados 270 escargots da espécie Cornu aspersum, com idade inicial de 73 a 78 

dias, divididos em 3 tratamentos (níveis de cálcio 4,0; 5,0 e 6,0%), 3 repetições de 

30 indivíduos cada. As rações experimentais foram formuladas à base de milho e 

farelo de soja de forma a conter a mesma composição nutricional diferindo apenas 

nos níveis de cálcio. Foram avaliados os seguintes parâmetros: peso corporal, 

consumo de ração, peso da concha e características físicas da concha (altura, 

comprimento e espessura). Foi observada diferença significativa para os valores de 

peso corporal e consumo de ração. A conversão alimentar não foi significativa. Com 

relação as características da concha apenas para a variável comprimento da concha 

foi observado efeito significativo em relação aos níveis de cálcio nas rações No 

presente estudo podemos determinar que a exigência de cálcio para escargots esteja 

próximos de 6% de cálcio, pressupondo ser necessário novos estudos a partir deste 

valor.  

 

 

Palavras chave: concha, helicicultura, minerais, nutrição animal 
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ABSTRACT 

 

The creation of escargots (heliciculture) is currently at an advanced stage of 

development compared to the senary who started production. Due to the scarcity of 

studies, the nutritional requirements of these animals are not yet known. The objective 

of this study was to evaluate the different levels of calcium in rations for snails of Cornu 

aspersum. In addition, as this study was the first experiment in nutrition of escargots 

performed at the Heliário da UFSJ, it was intended to establish an experimental 

management protocol for the accomplishment of this and future experiments in the area. 

The experiment was conducted at the Experimental Heliology of the Department of 

Animal Science of the Federal University of São João del-Rei, Minas Gerais, between 

September and October 2017. 270 escargots of the species Cornu aspersum, with an 

initial age of 73 to 78 days, divided into 3 treatments (calcium levels 4,0, 5,0 and 6,0%), 

3 replicates of 30 individuals each. The experimental rations were formulated with corn 

and soybean meal in order to contain the same nutritional composition differing only in 

calcium levels. The following parameters were evaluated: body weight, feed intake, 

shell weight and shell physical characteristics (height, length and thickness). A 

significant difference was observed for body weight and feed intake values. Feed 

conversion was not significant. In the present study we can determine that the 

requirement of calcium for escargots is close to 6% of calcium, assuming that new 

studies are necessary from this value. 

 

Key words: animal nutrition, heliciculture, minerals, shell 
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NÍVEIS DE CÁLCIO EM RAÇÕES PARA ESCARGOT (Cornu aspersum) 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

Na década de 80, o escargot foi introduzido no Brasil, desde então se tornou uma 

alternativa lucrativa principalmente para o ramo gastronômico. A criação de escargot 

(helicicultura) possui boa aceitação no mercado interno e externo, facilidade de manejo, 

pouco espaço, baixo investimento, menor gasto com alimentação comparado com outras 

culturas e lucratividade rápida devido ao curto prazo até a fase de abate Funcia (2009). 

No inicio da criação de escargots, a espécie mais utilizada era a Helix pomatia, 

porém devido ao seu crescimento e prolificidade inadequada, iniciou-se a procura de 

outras espécies para que a produtividade fosse mais adequada, garantindo rápida 

rentabilidade.  No Brasil, a espécie Achantina fulica é proibida pelo IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) devido a alguns  

problemas ambientais e sanitários já ocorridos no país.  

Depois de algumas tentativas experimentais, as espécies ou Cornu aspersum mais 

conhecida como Helix aspersa (Pet Gris) e Helix aspersa máxima (Gros Gris) se 

tornaram as mais utilizadas na helicicultura. Essas espécies foram as que mais se 

adaptaram ao clima brasileiro e consequentemente obtiveram os melhores índices 

considerados adequados para a produtividade de escargots.  

Os escargots do gênero Helix possuem excelentes características organolépticas, 

além de possuir valor proteico considerável na carne quando comparado a outras 

espécies de animais. Na Europa, os escargots são animais comuns, ou seja, encontrados 

com facilidade. Este fato deve-se ao clima regional que favorece a reprodução e 

desenvolvimento desses animais. Portanto na Europa o consumo de escargot é antigo e 

é considerado como prato típico e peculiar de toda a população.   
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Em alguns países, os escargots são considerados animais relacionados às religiões, 

por exemplo, praticantes de Islamismo e Judaísmo não podem consumir nenhum tipo de 

carne de qualquer espécie de caracóis. Já em alguns países da África, como Gana, os 

escargots além de serem consumidos, são tradicionalmente utilizados em rituais e cultos 

por muitas tribos locais. Portanto é de extrema importância realizar um estudo parcial 

do local onde se deseja instalar uma helicicultura, conhecendo o mercado local e 

relacionando a demanda e aceitação do produto, garantindo que ocorra o escoamento 

total da produção.  

Os escargots são animais muito sensíveis às variações climáticas, e possui 

demanda nutricional de cálcio elevada. Este cálcio é utilizado para os processos 

fisiológicos do animal e principalmente para o crescimento, manutenção e resistência da 

concha que é uma forma de proteção do animal.  

Devido à escassez de dados na literatura sobre manejo e nutrição de escargots, 

objetivou-se avaliar diferentes níveis de cálcio em rações para escargots da espécie 

Cornu aspersum  e desenvolver um protocolo experimental de manejo para a realização 

desse e futuros experimentos na área de nutrição no Heliário Experimental da UFSJ. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

          2.1 - Os escargots 

A palavra escargot surgiu na França, porém sua origem é desconhecida, porém 

seu significado é caracol. A palavra caracol designa: pulmonados terrestres com concha 

fina e de pequenas dimensões.  

Os escargots são moluscos terrestres também conhecidos como caracóis. É 

invertebrado, ou seja, seu corpo é mole devido à falta de coluna vertebral.  O escargot é 

dividido em duas partes, sendo o corpo e a concha. O corpo é dividido em três partes, a 

cabeça, o pé e a massa visceral. Cerca de 90% do seu corpo é formado por água e o 

restante distribui-se entre as proporções de sais minerais, proteínas e lipídeos (Mendes 

et al., 2012). A cabeça não se encontra bem demarcada e suporta dois pares de 

tentáculos retráteis, cada um possuindo um olho na ponta final. O pé, longo e muscular, 

ocupa quase toda a superfície ventral. A massa visceral, em forma de crista, encontra-se 

alojada na concha, por cima do pé, onde localiza os órgãos digestivos, reprodutivos e 

respiratórios.   

A concha é composta de cerca de 98% de carbonato de cálcio o que garante uma 

concha resistente promovendo proteção.  Na maior parte das espécies, a concha é 

responsável por um terço do peso corporal.  Os escargots são animais de crescimento 

relativamente lento. A porção de carne consumível apenas 40% do peso total do 

escargot vivo (Mendes et al., 2012). 

Os escargots são animais considerados adaptáveis aos variados ambientes 

brasileiros. Porém os escargots preferem temperaturas baixas entre 16 a 25ºC, variando 

de acordo com a espécie, entretanto em ambientes com temperaturas inadequadas, pode-

se compensar a adaptação dos escargots através do controle da umidade utilizando 

umidificadores ou aspersores no local de criação (Funcia, 2009).  Portanto a umidade 
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relativa do ar deve-se estar elevada e não deve estar próxima da saturação, evitando o 

aparecimento de bactérias e fungos que podem comprometer toda a criação.  

Segundo Funcia (2009), quando o clima é hostil, o escargot realiza o processo de 

hibernação ou estivação, que são mecanismos de defesa dos animais, que permanecem 

neste estado até que as condições sejam favoráveis novamente. Temperaturas abaixo de 

5ºC fazem que o escargot inicie o processo de hibernação, pelo qual o metabolismo 

diminui temporariamente ou completamente sessando os movimentos fisiológicos. De 

acordo com Mendes et al. (2012), no Brasil, os escargots normalmente não possuem a 

hibernação, porém eles permanecem dormindo de 20 a 60 dias, principalmente em 

regiões muito frias, como o sul. A hibernação pode ser induzida em ambiente 

climatizado, essa pratica é realizada por produtores que querem adiantar o 

amadurecimento sexual dos escargots ou para a estocagem de animais vivos para a 

reprodução ou abate (Invernada escargots, 2011). 

 De acordo com Mendes et al. (2012),  a latitude do local quando maior que 23ºC 

Sul ou Norte, proporciona uma temperatura adequada durante parte do dia  e durante a 

noite a temperatura ideal de 20°C é mantida. Quando a latitude é menor que 23°C, a 

temperatura durante a noite pode-se elevar ultrapassando da ideal, isso influencia 

consideravelmente no desempenho dos escargots, que possuem hábito noturno e 

consequentemente não desempenhará adequadamente as suas funções, principalmente a 

alimentar. O Heliário localiza-se no campus Tancredo de Almeida Neves, no município 

de São João del-Rei, Minas Gerais, pelo qual possui como localização a latitude 21º 08' 

00" Sul e longitude 44º 15' 40" Oeste (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2017). Essas características são essenciais para traçarmos os elementos climáticos 

regionais que pode influenciar no desempenho dos escargots. Quando se refere à 

altitude, para cada 100 metros a mais, acima do nível do mar, a temperatura do ar 
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diminui um grau em sua média.  São João del-Rei, localiza-se a 904 metros de altitude, 

portanto, é mais um fator a ser considerado. Outro fator importante é a precipitação, 

polo fato de interferente na temperatura local e na umidade relativa do ar. 

Em trabalhos desenvolvidos por Mendes et al. (2012), a temperatura do ar ideal é 

20ºC e a umidade relativa do ar de 80% com preferencialmente com ausência da estação 

seca. Quando a umidade relativa do ar encontra- se abaixo de 75% proporciona a 

estivação dos escargots, comportamento pelo qual faz com que estes animais reduzam 

as atividades fisiológicas (Mendes et al., 2012). Portanto nota-se que houve vários picos 

de temperatura e umidade relativa do ar que podem ter influenciados no comportamento 

fisiológico, influenciando no desenvolvimento e crescimento adequado dos escargots.  

A umidade relativa do ar pode variar com a ocorrência de chuvas e com o 

aumento da temperatura ambiente. Uma ventilação artificial por meio de microaspersão 

diminui a temperatura ambiente em 8ºC em relação à temperatura do ar (Mendes et al., 

2012). O ambiente do heliário é controlado por meio de umidificadores de ar, que é uma 

das formas para controlar os índices de temperatura e umidade relativa do ar na criação 

de escargots em cativeiro, esta utilização ajuda parcialmente nos dias que o clima possui 

variação negativa para o desenvolvimento dos escargots, como a ausência de chuvas e a 

elevada temperatura ambiente.  

 A taxa de mortalidade em criações comerciais varia de 12 a 15%, este fato deve-

se a fragilidade adaptativa do animal, que sofre muito com as variações de temperatura 

e umidade relativa do ar (Mendes et al., 2012). Por esse motivo, deve-se preocupar com 

os fatores climáticos da região, afim de minimizar os estes fatores. Este fato explica o 

valor agregado de comercialização relativamente elevado dos escargots. 

 Em temperaturas acima de 30ºC ou umidade relativa do ar abaixo de 75% ocorre 

a estivação, onde as funções fisiológicas dos escargots são reduzidas. Os escargots 
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produzem um muco que é direcionado para vedar toda a extremidade da região onde 

tem contato com a superfície, esse muco endurece transformando-se em capa protetora.  

Os escargots possuem habito noturno, com inicio a partir das cinco da tarde de um 

dia até às seis horas da manhã do outro dia. Portanto a maior parte da alimentação 

ocorre durante a noite e com o pico de atividade ocorrendo entre 2 a 3 horas após o 

anoitecer (Cobbinah et al., 2008, tradução nossa). 

 

2.2- A helicicultura  

No inicio do século XX, os escargots vieram para o Brasil por meio de imigrantes 

italianos e alemães. Precisamente na região do Rio Grande do Sul, iniciou-se o cultivo 

para consumo exclusivo das famílias. A helicicultura é considerada na área da zootecnia 

uma criação não convencional, com destaque produtivo a região Sul do país, este fato 

deve-se as condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento adequado dos 

escargots (Hayashi et al., 2004).  

De acordo com Mendes et al. (2012), no inicio dos anos 80 a criação de escargots 

ampliou para a comercialização, fato evidenciado por Carlos Alberto da Fonseca 

Funcia, Engenheiro Agrônomo e produtor rural em São Paulo. Atualmente, a criação de 

escargots realizada por Funcia baseia-se nas espécies Helix pomatia, Helix aspersa, 

Helix aspersa máxima, Helix aspersa lucorum (Funcia (2009). Segundo Ferraz (1999) 

apud Hayashi et al. (2000) os escargots do gênero Helix possuem excelentes 

características organolépticas, além de possuir alto valor proteico (Palhares, 2004).   

Os escargots podem ser comercializados de duas formas, a primeira é feita na 

forma viva, onde a venda de matrizes destinadas à reprodução e na forma abatido para 

consumo da carne. No Brasil a maioria da população considera o escargot como um 

alimento destinado a elite, devido ao seu elevado preço no mercado (Mendes et al., 
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2012). Como em alguns países, no Brasil existem algumas crenças e tradições 

relacionadas aos escargots, como por exemplo, nos rituais de umbanda são relacionados 

à fertilidade, devido a sua prolificidade.   

O consumo na França é tão elevado que é necessário importar de outros países 

para atender a demanda do mercado local (Vélez, 2001). De acordo com Pacheco & 

Martins (1998) a Grécia e a Indonésia são os principais fornecedores de escargot para a 

França. Segundo Pacheco & Martins (1998) apud Palhares (2004) as principais formas 

de consumo de escargots na Europa, é na forma de petiscos ou empanados, muitas vezes 

consumidos em acompanhamento com cerveja em bares e restaurantes. Além de serem 

animais para consumo da carne, os escargots são utilizados em medicamentos e alguns 

cosméticos, devido à alta capacidade cicatrizante do muco produzido (Lobão, 2001).  

A helicicultura atualmente encontra-se em um estágio avançado de 

desenvolvimento em relação ao senário que no inicio da produção de escargots se 

encontrava. A criação de escargots possui como principais vantagens à facilidade de 

manuseio dos animais, ausência de odores desagradáveis dos excrementos eliminados, 

insumos baixos, a mão de obra pode ser aproveitada por membros da família, pois não 

tem necessidade de muitas pessoas para realizar os manejos.  

Na Tabela 1 encontra-se uma comparação sobre o comportamento das diferentes 

espécies criadas no Brasil, elaborado por Funcia (2009). As principais finalidades dos 

criatórios são: a comercialização, a preservação das espécies em extinção e as pesquisas 

realizadas em biotérios. 
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Tabela 1- Comparação do comportamento das espécies que melhor adaptaram ao 

Brasil 

                     Itens   Helix aspersa Helix aspersa maxima 

Peso médio (grama) 7 15  

Média de ovos por postura (unidade) 82 137  

nº posturas/ano (média) 3 3 a 4  

Idade de abate (dias) 115 a 145 135 a 140  

Períodos de melhor atividade junho a agosto julho e agosto  

Preço de mercado menor maior  

Consumo de ração* 02:01 02:01  

Mortalidade igual igual  

Adaptação no Brasil boa ótima  

nº de animais adultos por m
2
 de  

parque** 
143 67 

  

Fonte: Adaptado de Funcia (2009) 

*2 Kg de ração para 1 Kg de animal vivo 

**Limite máximo em função do peso médio. 

 

2.3  Nutrição de escargots 

Os escargots são herbívoros, e em habitat natural possuem preferencias por 

verduras frescas com coloração verde escura, evitando plantas com folhas peludas ou 

que produzem substâncias químicas que podem ser tóxicas. Os escargots jovens 

preferem folhas tenras e rebentos e chegam a consumir o dobro de alimentos quando 

comparados com os escargots adultos. Os escargots adultos tendem a ingerem cada vez 

mais, alguns detritos como folhas caídas, fruta podre e húmus. Os escargots em sistemas 

de criação extensivos alimentam-se somente de vegetação cultivada nos recintos, esse 

cultivo já é proposital para a alimentação dos animais (Cobbinah et al., 2008).   

Em sistema semi-intensivo de criação de escargots há um fornecimento parcial de 

ração para os animais nas fases recém-nascidos, juvenis e reprodutores. Já em sistema 

intensivo de criação a ração é ofertada aos escargots desde a fase juvenil até a adulta 

(Cobbinah et al., 2008). Quando criados em confinamento, a preferência dos escargots é 

a ração. Essa ração deve ser a mesma desde a fase de filhote até a fase adulta. Quando 

for necessário mudar a dieta fornecida aos escargots, deve-se primeiramente fornecer 
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aos poucos os novos alimentos a fim de proporcionar uma adequação do animal com o 

alimento e possivelmente evitar o estresse causado pela troca do alimento.  

A carne do escargot possui considerável valor proteico, é rica em aminoácidos 

essenciais, possui grande quantidade de minerais e baixos teores de lipídeos e fibra 

(Mendes et al., 2012). Por esse motivo os níveis de lipídeos nas dietas são baixos 

quando comprados com os outros nutrientes. Na Tabela 2 demonstra-se a comparação 

entre o valor nutricional da carne do escargot com outros tipos de carne. 

 

Tabela 2- Comparação do Valor Nutricional do Escargot com outras 

espécies 

 
Escargot Bovino Frango Peixe 

 Lipídeos (%) 0,5 - 0,8 11,5 12 1,5 

 Calorias / 100 g 60 - 80 163 120 70 

 Proteínas (%) 13,5 22,1 8,5 15 

 Água (%) 83,8 72 70,6 81 

 Outros (%) 1,9 0,9 0,8 25   

Fonte: Adaptado de Mendes et al.(2012). 

     

Os estudos sobre as exigências nutricionais dos escargots são incipientes e 

antigos, necessitando de novos estudos sobre as exigências nutricionais destes animais, 

principalmente quando relacionam-se com os teores de cálcio que possibilita o maior 

desenvolvimento e resistência da concha que é o única forma de proteção do escargot. 

Segundo Hayashi et al. (2005) na literatura encontramos alguns trabalhos relacionados à 

nutrição dos escargots. Dentre eles encontram-se os trabalhos de Melo et al. (1991) e 

Lobão et al. (1988) com o “gros gris”  sobre  fontes e níveis de cálcio, Hayashi et 

al.(1998) e Pacheco et al. (1998) com o Achantina fulica, Hayashi et al. (2000); Soares 

et al. (1999) sobre níveis de proteína para A. fulica, Marks & Jess (1994) e Soares et al. 

(2002) sobre níveis de proteína para o “gros gris”. E referente as preferência alimentar e 
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manejo de escargots temos os trabalhos de Monney (1994), Hayashi et al. (1997) e da 

composição química de Achantina fulica por Aboua (1990). 

É de extrema importância conhecer sobre os aspectos nutricionais para o escargot, 

visto que a alimentação em qualquer tipo de cultura gera a maior parte dos gastos. 

Conhecendo as exigências e as preferências desses animais, é possível diminuir custos 

com a alimentação e garantir rentabilidade ao sistema produtivo. 

 

2.4 Importância do cálcio para os escargots 

Em habitat natural, os escargots preferem regiões que possuem solo calcário, ou 

seja, com maiores teores de cálcio (Lobão et al., 1988 apud Melo et al., 1991). Os solos 

que são ricos em cálcio e magnésio estimulam o melhor crescimento dos escargots 

(Cobbinah et al., 2008).  O cálcio advindo do solo é direcionado para o metabolismo do 

escargot. Em geral, as espécies de escargots são prolíferas, possuem rápido crescimento 

e desenvolvimento em curto período de tempo, portanto os níveis de cálcio devem ser 

adequados.  

O escargot requer grandes quantidades de cálcio durante seu desenvolvimento e 

crescimento, principalmente quando se relacionam a calcificação da concha que é a 

única proteção que eles possuem.  As conchas possuem cerca de 98% de carbonato de 

cálcio, este fato demonstra o quanto é importante o cálcio na alimentação de escargots. 

Este cálcio pode ser fornecido a vontade juntamente com a ração ou em comedouros 

separados.  As fontes mais utilizadas são o calcário em pó e cascas de ovos em pó.  

  Os escargots são animais herbívoros, e possuem preferências por verduras 

frescas, macias e de cor verde escura. Em habitat natural, buscam regiões com solo 

calcário, ou seja, maiores teores de cálcio (Lobão et al., 1988; Melo et al., 1991). Este 

cálcio advindo do solo já é utilizado para o seu desenvolvimento desde o nascimento, 
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pelo qual eles se ingerem a matéria orgânica local apenas nos primeiros dias de vida.  

Em geral, as espécies de escargot são prolíferas, possuem rápido crescimento e 

desenvolvimento em curto prazo, o que garante a necessidade rápida de cálcio para seu 

correto metabolismo. 

         Durante o processo de calcificação da concha, a demanda de cálcio é 

imprescindível, pois é nessa fase que permite saber se a concha irá desempenhar sua 

função de forma adequada. Falha nesta fase proporciona conchas quebradiças e com má 

formação.  

  

3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Heliário experimental do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais, entre os meses 

de setembro e outubro de 2017, com duração de 30 dias. O clima da região, segundo a 

classificação de Köppen, é do tipo Cwb, com verão úmido e inverno seco. A 

precipitação anual concentra-se no período de outubro a abril e o total médio está em 

torno de 1.400 mm. A temperatura média anual da cidade é de 19ºC. 

Foram utilizados 270 escargots da espécie Cornu aspersum, com idade inicial de 

73 a 78 dias. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizados 

composto por 3 tratamentos (níveis de cálcio 4,0; 5,0 e 6,0%), 3 repetições de 30 

indivíduos cada.  

Para a separação dos indivíduos, utilizou-se o critério de origem de três caixas de 

matrizes, sendo que de uma mesma postura foi retirado de 30 em 30 indivíduos até não 

sobrar mais animais que pudessem formar mais um lote de 30 indivíduos.  Quando 

sobrava algum indivíduo no momento da divisão, os mesmos foram utilizados para a 
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reposição de animais durante a primeira semana pré experimental considerada como o 

período de adaptação dos escargots. 

Para manter o ambiente térmico adequado para os escargots (temperatura de 20ºC 

e umidade relativa acima de 80,0%) o Heliário experimental possui umidificadores e 

termo higrômetros instalados próximos às estantes onde ficam as caixas de alojamento 

dos animais. Para controle do ambiente térmico a temperatura e umidade relativa foi 

observada diariamente e assim determinou-se a umidade relativa do ar (UR) e as 

temperaturas máximas e mínimas.   

Os animais foram alojados em recipientes plásticos destinados ao uso culinário 

denominados “caixas” – cada caixa constituiu uma unidade experimental. As caixas 

foram escolhidas pelo fato de serem mais fáceis de realizar o manejo e higienização, 

além de garantir a padronização de dimensionamento de indivíduos por unidade 

experimental. As caixas possuíam dimensões de 7,5 cm de altura e 21 cm de diâmetro, 

com abertura em sua parte superior fechada por meio de uma peneira de malha com 

cerca de um milímetro (Figura 1). Cada caixa recebeu um crachá com identificação 

individual de acordo com a matriz de origem dos indivíduos. As caixas foram instaladas 

em uma estante de aço no heliário. 

 

 

Figura 1- Vasilhas plásticas utilizadas 
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 As rações experimentais (Tabela 3) foram formuladas a base de milho e farelo de 

soja de forma a conter a mesma composição bromatológica, diferindo apenas quanto a 

porcentagem de cálcio (4,0; 5,0; e 6,0%).  

 

Tabela 3- Composição percentual e química das rações experimentais 

Ingredientes (%) 
Teores de cálcio (%)  

 
4 5 6 

 
Milho 44, 15 44, 15 44, 15 

 
Farelo de Soja 28,2 28,2 28,2 

 
Inerte* 10,9 7,3 3,6 

 
Cálcario calcítico 4,5 5,4 6,4 

 
Fosfato bicálcico 9,4 12,1 14,8 

 
Óleo de soja 2,4 2,4 2,4 

 
Suplemento Min.Vit. 0,10 0,10 0,10 

 
Sal 0,35 0,35 0,35 

 
TOTAL 100 100 100 

 
Proteína Bruta 16,29 16,29 16,29  

ED/Suínos (Kcal/kg)
1
 2.703 2.703 2.703  

Cálcio (%) 4,0 5,0 6,0 
 

Fósforo total (%) 2,0 2,5 3,0 
 

Relação Ca: P 2:1 2:1 2:1 

 *areia lavada e esterilizada  

Para cada kg de produto: Vitamina A 3.500.000 U.I; Vitamina D3 500.000 U.I; Vitamina E 

5.000 mg; Vitamina K3 1.000 mg; Vitamina B1 400 mg; Vitamina B2 1.600 mg; Vitamina 

B6 500 mg; Vitamina B12 11.000 mcg; Pantotenato de Cálcio 6.000 mg; Niacina 14.000 mg; 

Biotina 10 mg; Ácido Fólico 350 mg; Manganês (Mn) 25.000 mg; Ferro (Fe) 48.000 mg; 

Cobre (Cu) 9.000 mg; Iodo (I) 125 mg; Zinco (Zn) 48.000 mg; Cobalto (Co) 125 mg; Selênio 

(Se) 75 mg; Antioxidante 2.000 mg; Veículo q.s.p. 1.000 g. 
 

Para favorecer o consumo de ração os ingredientes foram processados de forma a 

reduzir o tamanho das partículas. Para o processamento do milho e da soja utilizou-se 

um moinho tipo faca com peneira com abertura de 0,50 mm, possibilitando a 

uniformidade granulométrica dos ingredientes. O fosfato bicálcico e o calcário foram 

triturados manualmente e posteriormente passados em uma peneira de 0, 25mm.  
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Utilizou-se como inerte areia fina, a qual foi passada em peneira de 0,25 mm e 

posteriormente esterilizada em forno com temperatura de 200C° durante uma hora. A 

esterilização do inerte foi realizada no intuito de reduzir possível contaminação que 

pudesse transmitir patógenos para os escargots.  

Os ingredientes foram misturados em recipiente plástico até se obter uma mistura 

obtenham homogênea. As rações experimentais foram acondicionadas em recipiente 

plástico hermeticamente fechado, Figura 2.  

 

  

Figura 2- Homogeneização manual das da ração e acondicionamento da ração em 

recipiente plástico 

 

O fornecimento de água foi realizado por meio da pulverização superficial de uma 

folha de couve fornecida à vontade a cada unidade experimental (Figura 3). O 

arraçoamento e o fornecimento da couve foi realizado uma vez ao dia, sendo fornecido 

3 gramas de ração para cada unidade experimental. As couves foram adquiridas em 

supermercados locais e posteriormente higienizadas em água corrente para eliminação 

das possíveis sujeiras ou parasitas. 
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Figura 3- Disponibilização superficial de água na couve. 

 

Foram utilizados como comedouros tampas de plástico com baixa profundidade 

afim de facilitar o acesso dos animais à ração (Figura 4). Os comedouros foram 

retirados diariamente para higienização sendo lavados com esponja de lavar louça, água 

corrente e detergente neutro. Após a higienização os comedouros foram secos utilizando 

papel toalha. As caixas foram higienizadas diariamente com auxílio de papel toalha ou 

eram lavadas quando o nível de excretas era elevado.   

 

                              Figura 4- Tampas plásticas utilizadas como comedouros 

 

         As características avaliadas foram peso corporal, consumo médio de ração, 

conversão alimentar, características da concha (altura, comprimento e espessura).  
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Os escargots de cada caixa experimental foram pesados em conjunto a cada sete (Figura 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura5- Pesagem dos escargots                     

 

 

Para não causar estresse aos animais o consumo de ração e a conversão alimentar, 

foram mensurados semanalmente. Para isso foi fornecido em cada unidade experimental 

uma vez por semana a quantidade de 3 gramas de ração em um comedouro adaptado 

com revestimento de papel alumínio (todos comedouros foram pesados) (Figura 6). 

Após 24 horas do fornecimento da ração, o papel alumínio era retirado cuidadosamente 

para evitar a perda de ração, em seguida o material foi conduzido ao laboratório de 

análise de alimentos do Departamento de Zootecnia e adicionados em estufa de 

ventilação forçada a 105ºC por 48 horas. Este procedimento foi realizado para a 

eliminação de umidade acumulada e do muco produzido pelos escargots que fazem com 

que a ração fique bem aglutinada, aumentando possivelmente o seu peso final.   
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Figura 6- Comedouro adaptado com papel alumínio. 

 

Para a avaliação das características da concha os animais que morreram por morte 

natural ao longo do experimento tiveram sua concha cuidadosamente separada do corpo 

com auxílio de uma pinça. Após este processo as conchas foram lavadas, secas ao ar e 

acondicionadas em potes de vidros onde permaneceram refrigeradas (Figura 7). Na 

ocasião de mensuração dos dados de características da concha para que não houvesse 

influência da umidade adquirida em função do armazenamento, todas conchas foram 

colocadas em embalagens de papel alumínio (marmitex), identificadas e colocadas em 

estufa de ventilação forçada por uma hora. Após este procedimento, as conchas 

permaneceram em temperatura ambiente por trinta minutos a fim de estabilizar a 

temperatura. 
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Figura 7- Conchas armazenadas em pote de vidro 

 

 Após a estabilização de temperatura, as conchas foram pesadas em conjunto de 

acordo com cada tratamento e repetição em balança analítica de precisão para o cálculo 

médio do peso das conchas. Logo em seguida foram realizadas as mensuradas a altura, 

comprimento e espessura da concha utilizando um paquímetro digital Figura 8. Tal 

mensuração foi realizada por apenas um avaliador no sentido de tentar minimizar os 

erros.  

 

  

 

                                                     

       

                                    Figura 8 - Paquímetro digital 
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Para a mensuração da espessura da concha foram determinados três pontos para 

que houvesse padronização de todas as conchas analisadas (Figura 9).  

 

 

Figura 9- Pontos escolhidos para a mensuração da espessura da concha 

 

Para a mensuração da altura e comprimento das conchas, o paquímetro foi 

colocado na base inferior até a superior da concha para a altura e da base lateral direita 

para a esquerda para o comprimento (Figura 10). Durante o manejo higiênico, eram 

retirados os escargots mortos e em seguida contabilizados para os cálculos de 

mortalidade durante todo o período de experimentação. 

 

 

Figura 10- Mensuração do comprimento (cm) e altura (cm) da concha 
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 Para a análise dos dados foi realizado a análise de regressão linear múltipla 

valendo-se do pacote estatístico SAS
®
 versão 9.3 (SAS Institute, 2011), considerando o 

nível de significância estatística de 5,0%. A partir dos modelos obtidos, para as 

equações significativas, os gráficos de regressão foram plotados no programa Excel do 

pacote Office
® 

(2010). 

 A metodologia descrita nesse trabalho poderá ser utilizada como protocolo, salvo 

melhores adaptações, para futuros experimentos em nutrição no Heliário experimental. 

 

 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 -  Peso corporal e Consumo de ração  

Na Tabela 4, encontram-se os coeficientes de regressão linear múltipla para peso 

corporal, em gramas (PCOR) e do consumo de ração, em gramas (CONS) em relação ao 

nível de cálcio, em % (NIV) corrigido para idade dos indivíduos (ID) e número de 

indivíduos (NIND). Para esta análise foi utilizado todos os dados de PCOR e CONS 

relacionados a cada repetição por tratamento. Nota- se que os coeficientes da equação 

linear múltipla em função de NIV obtiveram relação linear positiva (p<0,05), portanto 

pode-se inferir que o NIV proporcionou melhores resultados para as variáveis 

analisadas quando havendo o ajuste para NIND. 
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Tabela 4-Coeficientes de regressão linear múltipla para PCOR (peso corporal, em g) e 

do CONS (consumo de ração, em gramas) em relação ao NIV (nível de cálcio, em %) 

corrigido para ID (idade dos indivíduos) e NIND (número de indivíduos). 

Característica b0 b1       b2                   b3 p-valor R
2
  

PCOR (g) -154,14 0,14       1,74          1,27 <0,0009* 0,5515  

CONS (g) 0,54 0,03      -0,008      0,003 < 0,0147* 0,4014  

b0 = intercepto; b1 = coeficiente de regressão linear de 1º grau para o NIV; b2 = 

coeficiente de regressão linear de 2ºgrau para o ID; b3= coeficiente de regressão linear 

de 3° grau para NIND. p-valor = probabilidade estatística; R
2
 = coeficiente de 

determinação; *=significativo a 5%. 

 

Pode-se observar que no gráfico de superfície resposta 1 o modelo em três 

dimensões evidencia a relação superficial entre a variável resposta peso corporal 

(PCOR) e as variáveis número de indivíduos (NIND) e nível de cálcio na ração (NIV) 

utilizando a idade 1 (73 dias de idade) fixada, possibilitando inferir a relação obtida em 

cada faixa de peso. Neste gráfico, podemos diferenciar os valores observados do PCOR 

relacionando com as colorações da legenda graduada a direita. Cada faixa de cor 

relaciona-se com o valor observado de cada repetição durante todo o período 

experimental.  

Verificou-se que quando o PCOR é maior o NIND também é maior, e quando 

PCOR é menor o NIND também é menor. Este fato explica-se porque de no inicio do 

experimento as caixas terem o mesmo número de indivíduos (30) e com o passar do 

tempo, devido a mortalidade em todos os tratamentos, o NIND diminuiu 

consideravelmente, levando em consideração que o ganho de peso dos escargots é 

relativamente lento. 

 Nota-se que existem alguns pontos que fogem um pouco dos valores observados 

na maioria das caixas, portanto eles ficam fora da plataforma de superfície do gráfico. 

Para a interpretação de qual nível de cálcio os valores observados encontram-se, 
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observamos a tonalidade das cores, onde o azul escuro é o nível de 4%, o azul claro e o 

verde o nível de 5% e a variação do amarelo para o bege é referente ao nível 6% de 

cálcio.  Nota-se que os valores observados encontram mais evidentes na coloração do 

nível 6%. 

 

Gráfico de Superfície resposta 1: Valores para peso corporal  na idade 1 de acordo 

com o número de indivíduos e o nível de cálcio na ração. 

 

No Gráfico de superfície resposta 2 observa-se a relação superficial entre a 

variável resposta PCOR em relação NIND e ao NIV  na idade 2 (78 dias de idade). 

Verificou-se que para a idade 2, as características de PCOR em relação ao NIND e ao 

NIV permaneceram com o mesmo comportamento obtido no gráfico de superfície de 

resposta 1 para a idade 1. Porém, devido ao menor número de observações a inclinação 

da superfície resposta foi menos acentuada em relação a anterior. Segundo Hayashi et 
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al. (1998), trabalhos realizados com Achantina fulica, obtiveram aumento linear do 

ganho de peso com o aumento de cálcio (2, 3, 4 e 5%). 

 

 

 

Gráfico de Superfície resposta 2: Valores de peso corporal na idade 2 de acordo com o 

número de indivíduos e o nível de cálcio na ração. 

 

Gráfico de Superfície resposta 3 demonstra o modelo em três dimensões 

evidenciando a relação superficial entre a variável resposta consumo de ração (CONS) e 

as variáveis número de indivíduos (NIND) e nível de cálcio na ração (NIV) utilizando a 

idade 1 (73 dias de idade) fixada, possibilitando inferir a relação obtida em cada faixa 

de peso. Neste gráfico, podemos observar os valores de CONS relacionando com as 

colorações da legenda graduada a direita. Cada faixa de cor relaciona-se com o valor 

observado de cada repetição durante todo o período experimental. Nota-se que quando o 

CONS é maior o NIND também é maior, e quando CONS é menor o NIND também é 
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menor. Portanto o maior consumo de ração foi evidenciado nas caixas com maiores 

densidades. Para a interpretação de qual nível de cálcio os valores observados 

encontram-se, observamos a tonalidade das cores referentes a descrição do Gráfico de 

Superfície resposta 2.  Os valores observados concentraram-se na coloração do nível 

4%. Podemos supor que devido a falta de cálcio necessária para o desenvolvimento dos 

escargots, eles consumiam maiores quantidades a fim de tentar suprir a necessidade de 

cálcio. 

 

 

Gráfico de Superfície resposta 3- Valores de consumo de ração para a idade 1 de 

acordo com o número de indivíduos e o nível de cálcio na ração.  

No Gráfico de Superfície resposta 4 está demostrado a relação superficial entre  a 

variável resposta consumo de ração, em gramas (CONS) em relação NIND e ao NIV  na 

idade 2 (78 dias de idade), possibilitando inferir a relação obtida em cada faixa de 

consumo de ração. Observou-se que para a idade 2, as características de CONS em 
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relação ao NIND e ao NIV permaneceram com o mesmo comportamento obtido no 

Gráfico de Superfície resposta 3 para a idade 1. A inclinação da superfície resposta 

permaneceu com a mesma acentuação em relação a anterior.  

 

Gráfico de Superfície resposta 4: Valores de consumo de ração para a idade 2 de 

acordo com o número de indivíduos e o nível de cálcio na ração. 

 

4.2 Peso médio corporal, Consumo  médio de ração e Conversão alimentar  

Na Tabela 5, encontram-se os coeficientes de regressão linear múltipla usando as 

médias relacionadas todos os tratamentos para PCOR, CONS e conversão alimentar 

(CA) em relação ao NIV, corrigido para idade média doa indivíduos (IDM) e NIND. 

Nota- se que os coeficientes das equações lineares em função das variáveis PCOR e 

CONS obtiveram relação linear positiva (p<0,05), portanto pode-se inferir que o NIV 

proporcionou melhoras para as variáveis analisadas mesmo quando considerados os 

valores médios por tratamento. 
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 Para a CA, verificou-se efeito não significativa (p>0,05). Em trabalho realizado 

por Hayashi et al. (2005), os valores referentes aos teores de cálcio nas rações sobre a 

conversão alimentar não foram significativos, porém em trabalhos realizados pelos 

mesmos autores em 1998 o resultado obtido foi significativo para a espécie de 

Achantina fulica. A utilização de ração para escargots, além de facilitar a higienização e 

estocagem do produto, proporciona melhores índices zootécnicos e a conversão 

alimentar é uma das principais características a serem analisadas e consideradas 

(Mendes et al., 2012; Barrier, 1982; Ribas, 1986; Ferraz,1999). 

Tabela 5- Coeficientes de regressão linear múltipla para PCOR (peso corporal, em g) e 

do CONS (consumo de ração, em gramas) em relação ao NIV (nível de cálcio, em %) 

corrigido para  NIND (número de indivíduos) e IDM (idade média dos indivíduos) 

Característica b0 b1 b2 p-valor R
2
  

PCOR (g) 0,61261 0,17378 -0,01056 <0,1987* 0,4164  

CONS (g) 

CA 

-0,92853 

-0,12553 

-0,03505 

-0,00673 

0,01524 

0,00212 

<0,4418* 

>0,5298
N.S

 

0,2384 

0,1908 

 

b0 = intercepto; b1 = coeficiente de regressão linear de 1° grau; b2 = coeficiente 

de regressão linear de 2° grau; p-valor = probabilidade estatística; R
2
 = 

coeficiente de determinação; *=significativo a 5%; NS=não significativo 

 

4.3 Peso, altura, comprimento e espessura das conchas 

Na Tabela 6 encontram-se os coeficientes de regressão linear para as 

características PCON (peso, em gramas), ALT (altura, em cm), COMP (comprimento, 

em cm) e ESP (espessura em milímetros) avaliadas nas conchas dos escargots. Os 

coeficientes das equações lineares das análises de regressão para o COMP foi 

significativo (p<0,05). Portanto podemos deduzir que o NIV relacionou-se com a 

disposição de crescimento da concha em relação ao comprimento, alongando-se de 

acordo com o nível de cálcio. Para as variáveis PCON, ALT e ESP não obtivemos 

valores significativos (p>0,05). Aumentar em mais de 20% o teor de cálcio na matéria 
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seca da dieta resulta em conchas mais grossas, não possuindo como resultado a maior 

quantidade da parte comestível.  

 

Tabela 6- Coeficientes de regressão linear para as características 

das conchas PCON, ALT, COMP e ESP 

 

 

 

        

b0 = intercepto; b1 = coeficiente de regressão linear;  

 p-valor = probabilidade estatística; 

 R
2
 = coeficiente de determinação; *=significativo a 5%;  

 NS=não significativo. 

 

Gráfico 5, encontra-se a representação gráfica da equação de regressão para 

COMP em relação ao NIV. Verifica-se uma relação de regressão linear positiva entre as 

duas variáveis, ou seja, as médias para COMP obtiveram comportamento crescente em 

relação ao NIV com o decorrer do período experimental.  

Característica  b0 b1 

 

p-valor R
2
  

PCON (g) 0,031 0,018  >0,500
N.S

 0,067  

ALT (cm) 2,051 0,425  >0,268
N.S

 0,171  

COMP (cm) 

ESP (mm) 

0,264 

0,967 

1,025 

-0,113 

 <0,0190* 

>0,760
N.S

 

0,568 

0,0142 
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Gráfico 5: Regressão linear entre as variáveis comprimento da concha e nível de cálcio na 

ração 

4.4 Temperatura e umidade relativa do ar 

Os valores médios para as temperaturas mínimas e máximas foram 19,68°C, 

25,12°C respectivamente. E para a umidade relativa do ar observou-se os valores de 

69,8 ºC para a umidade mínima e 99 % para umidade máxima do ar. Estes valores estão 

dentro dos padrões para a criação de escargots.  

 

5.0 Conclusões 

Há uma relação entre o nível de cálcio na ração com o peso corporal e consumo de 

ração pelos escargots, porém é necessário que fixe uma determinada idade e realize 

um reajuste para o número de indivíduos. No presente estudo podemos determinar 

que a exigência de cálcio para escargots esteja próximos de 6% de cálcio, 

pressupondo ser necessário novos estudos a partir deste valor.  
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