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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi investigar as relações entre idade, peso corporal e 

rendimento de carne em duas linhagens de escargots Cornu aspersum maximum sob 

seleção fenotípica para peso corporal e qualidade da concha aos 60 dias de idade, em 

confinamento total. Os dados foram coletados no setor de Helicicultura do 

Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei, onde os 

animais foram mantidos em sistema de confinamento total. As características avaliadas 

foram peso corporal individual aos 60, 90, 120 e 140, dias de idade, peso da carne, peso 

da concha, proporção carne e concha e rendimento de carcaça. Estimaram-se 

correlações de Pearson (fenotípicas) entre as variáveis, assumindo-se o nível de 

significância estatística de 5%, tendo sido obtidas associações fortes e significativas 

entre P90 e P120 e variáveis de carcaça (de 0,39 a 0,99), entre P60, P90 e P120 (de 0,53 

a 0,87) e entre P60 e variáveis de carcaça (de 0,18 a 0,67). A seleção fenotípica para 

peso corporal aos 60, 90 ou 120 dias é recomendada nas linhagens estudadas por 

possibilitar respostas correlacionadas favoráveis à produção de carne nestas populações. 

Sugere-se a realização de estudos posteriores que envolvam respostas correlacionadas 

da seleção para peso corporal às idades avaliadas em outras variáveis de interesse 

econômico nessas linhagens. 

 

Palavras-chave: caracóis, crescimento, rendimento de carne  
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between age, body weight and 

meat yield in two Cornu aspersum maximum escargots strains under phenotypic 

selection for body weight and shell quality at 60 days of age under full confinement. 

Data were collected from the Department of Zootechnics of the Federal University of 

São João del Rei, where the animals were kept in a complete confinement system. The 

characteristics evaluated were individual body weight at 60, 90, 120 and 140, days of 

age, meat weight, shell weight, meat and shell ratio and carcass yield. Pearson 

correlations (phenotypic) were estimated between the variables, assuming a level of 

statistical significance of 5%, and strong and significant associations between P90 and 

P120 and carcass variables (from 0.39 to 0.99) were obtained. , between P60, P90 and 

P120 (from 0.53 to 0.87) and between P60 and carcass variables (from 0.18 to 0.67). 

Phenotypic selection for body weight at 60, 90 or 120 days is recommended in the 

studied strains as it allows favorable correlated responses to meat production in these 

populations. Further studies involving correlated responses of body weight selection to 

the ages evaluated in other variables of economic interest in these strains are suggested. 

Keywords: growth, snails, meat yield  
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1 INTRODUÇÃO 

 Em zootecnia, helicicultura é denominada a criação de escargots, sendo uma 

atividade destinada a atender um mercado específico. O termo helicicultura vem da 

espécie Helix aspersa, nome científico do caracol comum ou de jardim.  

Para diminuir a importação e atender à demanda interna brasileira, a criação de 

escargots pode ser uma alternativa rentável para os pequenos produtores. Além disso, 

pode ser uma oportunidade para ampliação do mercado de espécies de interesse 

zootécnicos não convencionais. 

 A subespécie Cornu aspersum maximum, conhecida popularmente como Gros 

Gris (“grande cinza”), está entre as espécies de caracóis terrestres mais adaptadas às 

condições brasileiras de criação. No entanto, como são escassos os estudos a seu 

respeito no país, existe a necessidade de se investigar à relação entre a seleção para o 

tamanho e o rendimento de carne em escargots.  

Até o momento, apenas a seleção fenotípica, normalmente aos 60 dias de idade, 

é aplicada na espécie em condições comerciais e experimentais de criação, e esta se dá 

em função do tamanho ou peso corporal dos animais e da qualidade de sua concha. 

Pressupõe-se, por um lado, um impacto positivo desse tipo de protocolo de seleção no 

rendimento de carne, uma vez que peso corporal e rendimento de carne costumam estar 

relacionados em várias espécies de interesse zootécnico. Porém, por outro lado, sabe-se 

da inexistência de padrões fixos de crescimento da espécie, na qual podem ser 

identificados indivíduos superiores em tamanho aos 60 dias de idade, contudo, que 

atingem mais cedo sua maturidade e, com isso, estacionam seu crescimento aos 120 

dias, acarretando em rendimentos de carcaça menores. Tem-se ainda o fato de que a 

seleção fenotípica por tamanho pode levar o melhorista a um viés no momento da 

escolha, já que boa parte do tamanho/peso corporal do escargot se deve ao 

tamanho/volume de sua concha. 

De posse das relações entre idade, peso corporal e rendimento de carne de 

escargots sob protocolo de seleção para peso corporal, torna-se possível promover 

ajustes no sistema de criação e no padrão de abate, visando a maiores proporções 

carne:concha, para um atendimento mais apropriado às exigências do mercado, que 

anseia por uma carne de melhor padrão. 
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2 OBJETIVO  

 Investigar as relações entre idade, peso corporal e rendimento de carne 

em duas linhagens escargots (Gros Gris) sob seleção fenotípica para 

peso corporal e qualidade da concha aos 60 dias de idade, sob 

confinamento total. 

 Recomendar eventuais ajustes na seleção praticada nas populações, 

visando maiores proporções carne: concha e da eficiência de produção. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Helicicultura no Mundo 

Segundo Rodrigues (1991) e Ferraz (1999) os caracóis são usado na alimentação 

humana desde a pré-história, pois eram encontrados próximos às cavernas. Os pioneiros 

a apreciarem este molusco foram gregos e romanos, e à partir dai passaram a considerar 

este alimento como uma fina iguaria (alimento exclusivo dos oficiais romanos). O prato, 

na França, então se popularizou, tornando-se uma opção clássica de alimento, 

consumido comumente em bares como petisco (Santos, 2012). 

Sabe-se que os escargots conquistaram ao longo do tempo muitos apreciadores de 

sua carne, especialmente em países europeus como a França, onde sua produção é de 50 mil 

toneladas por ano, sendo a criação de escargot a mais difundida e a principal fonte de renda 

para cerca de 200 mil pessoas (Santos, 2012). Os franceses são os maiores consumidores de 

escargot (em média 1 kg por habitante ao ano), devido a questões culturais (Elfrídes 

Junior., 2011). Já na América do Sul, Chile, Peru e Argentina estão envolvidos no mercado 

internacional da helicicultura. 

A criação de escargots ainda é uma atividade em recente desenvolvimento, 

principalmente em cativeiro (Aragón et al. 2016). Os mesmos autores reportam que a 

demanda pelo consumo de sua carne vem crescendo, por possuir alto valor proteico e 

baixo teor de gordura. 

 

3.2 Helicicultura no Brasil 

 No Brasil, a criação comercial de escargots iniciou-se no final da década 1970 

(Ribeiro, 2013). A criação encontra-se em crescente desenvolvimento, sendo uma 

atividade destinada a atender um mercado específico pouco explorado e, por isso, ainda 

ineficiente em se tratando de produção. 
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 De acordo com Rodrigues et al. (2011) o Brasil produz apenas para atender o 

mercado interno. Calcula-se que o país produza 25 toneladas de carne de escargot por 

ano, devido ao pouco consumo, e por ser considerado um prato refinado, devido à falta 

de acesso à informação e da população sobre esta iguaria (Barrilari, 2018). A 

expectativa dos criadores é reduzir a importação e aumentar o número de produtores 

para abastecer o mercado interno (Elfrides Júnior, 2011).   

 Segundo Santos (2012) vem surgindo no país indústrias de processamento deste 

produto na forma congelada ou em conserva, onde as mesmas estão formando parcerias 

com outros criadores que recebem curso de criação e assistência técnica. Apesar de se 

mostrar uma atividade promissora, ainda existem poucas pesquisas desenvolvidas no 

Brasil envolvendo a produção zootécnica de escargot. 

 

3.3 A Subespécie (Cornu aspersum maximum) 

 A espécie Cornu aspersum maximum, conhecida como Gros Gris, é adaptada às 

condições brasileiras de criação. Segundo Almeida (2014), uma matriz de escargot 

Cornu aspersum maximum produz de 80 a 120 ovos em uma ovipostura e realiza de três 

a quatro posturas anuais. Sua maturidade sexual ocorre desde os cinco meses até mais 

de um ano de idade e está relacionada com a concentração de cálcio disponível na 

alimentação e às condições de temperatura e umidade. De acordo com Lazaridou-

Dimitriadou e Saunders (1986), na Europa, a longevidade de escargots criados na 

natureza é de quatro a cinco anos de idade. No Brasil, não há esse tipo de informação, 

na literatura pertinente. 

A temperatura é um dos fatores de maior importância na criação de escargots, os 

quais sofrem muito com as temperaturas elevadas, sendo sujeitos à desidratação. Já em 

temperaturas muito baixas (Porcel et al., 1996), entram em processo de hibernação, o 

que prejudica o crescimento e aumenta os índices de mortalidade. As temperaturas 

ideais para a criação desses moluscos são entre 16° e 24°C (Vieira, 2004). 

 Outros fatores que influenciam a taxa de crescimento dos escargots com 

implicações no processo produtivo são: umidade e qualidade do substrato, 

disponibilidade de alimentos (Chapuis e Ferdy, 2011; Nicolai e Ansart, 2017) densidade 

populacional e competição intraespecífica e interespecífica. Tais fatores, além da 

temperatura, exercem influência direta nas taxas de crescimento com implicações no 

processo reprodutivo desses animais (Raut et al., 1992; Furtado et al., 2004). Desse 
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modo, a idade à maturidade sexual destes indivíduos que ocorre aproximadamente aos 

120 dias de idade com a inversão e engrossamento da borda da abertura da concha 

(Lagrifa, 2002), denominado peristoma, pode ser comprometida e alterada. 

 

3.4  Sistema fechado de criação 

Segundo Brandão (2016) os sistemas de criação de caracóis são práticos e simples, 

assim como a implantação dos criadouros. Martínez (2018) afirma que existem três sistemas 

de criação de caracóis, sendo eles:  

 Sistema de criação extensivo, aonde os animais são criados em pátios de terra 

abertos, equipados com cercas, a fim de evitar a fuga dos animais;  

 Sistema misto de criação pode ser caracterizado quando a eclosão dos ovos ocorre 

em ambiente controlado, mas os moluscos jovens são levados para o ambiente 

externo depois de 6-8 semanas.  

 Sistema intensivo ou fechado é definido por ambiente controlado por umidade, 

temperatura e luminosidade, que requer menor espaço físico que facilita o 

abrigo dos animais (Guidolin e Ferrari, 2013).      

 As vantagens do sistema fechado na helicicultura são que eles permitem 

uma maior vigilância e controle rigoroso sobre todos os animais, aumentar a 

porcentagem de eclosão, devido à maior proteção oferecida no heliário, 

diminui a mortalidade dos escargots de todas as idades, justamente por 

proporcionar melhores condições ambientais e de alimentação. Além da 

facilidade na realização do manejo alimentar e manejo de descarte, quando 

necessário, bem como evita totalmente ou diminui drasticamente o perigo de 

ataques por predadores (Santos, 2012).  

 

3.5  Produção de carne de escargot 

De acordo com Milinsk et al. (2004), o alto valor comercial da carne de 

escargots deve-se aos custos de produção, taxa de viabilidade, a quantidade de 

escargots necessária para um volume significativo de carne em um período de tempo 

consideravelmente longo (de 4 a 5 meses de idade) com peso mínimo para abate, que 

especificamente para Cornu aspersum maximum é de 14 a 16g. Diante disso estima-se 

que, para se obter 1Kg de carne é necessário o abate de 70 escagots (Williams, 2011). 
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 A carne de escargot é uma carne rica em sais minerais como cálcio, ferro, 

magnésio, cobre e zinco. Possui baixa caloria, é rica em proteínas e de fácil digestão. 

Sua composição em porcentagem é de 89,25% de água, 14% de proteínas, 0,70% de 

lipídeos e 2,05 % de sais minerais (Vieira, 2004). 

A concha é uma estrutura resistente que confere proteção aos escargots, 

justamente por possuir uma estrutura composta de cerca de 98% de carbonato de cálcio. 

Além disso, representa cerca de por um terço do peso corporal (Mendes et al., 2012). 

Não há informações sobre produção de carne em relação a idade, crescimento e 

rendimento de carne em Cornu aspersum maximum em confinamento total , tornando-se 

essenciais estudos envolvendo essas variáveis.  

3. 6  Seleção em Cornu aspersum maximum 

As ferramentas estatísticas e genéticas, como, por exemplo, a seleção, é utilizada 

no melhoramento genético em diversas espécies para escolher indivíduos geneticamente 

superiores. Diante disso, o uso contínuo dessa ferramenta ao longo das gerações torna 

possível fixar características de interesse de uma determinada população, geração após 

geração (Baltazar, 2016). 

Nos escargots, a seleção pelos criadores acontece por meio de seleção 

fenotípica, observando-se a qualidade da concha e o peso da matriz selecionada, ou seja, 

sem o estabelecimento de critérios estatísticos definido (Czarnoleski et al.,2008; 

Guidolin & Ferrari, 2013). Também deveriam ser incluídos no processo de seleção 

parâmetros como o peso corporal, o número de oviposturas, quantidade e peso dos ovos, 

rendimento de carne, entre outros, porém estes ainda não são usados comercialmente. 

Embora se esperem ganhos correlacionados por meio desse protocolo empírico, como 

observado em outras espécies, não existem informações disponíveis sobre seu impacto 

na eficiência de produção de carne da subespécie Cornu aspersum maximum. 

Deve-se levar em consideração, ainda, para uma seleção ideal, as épocas mais 

propícias para uma boa alimentação dos animais e condições climáticas também mais 

favoráveis para espécie. Desta forma, esperam-se índices elevados de produção e de 

produtividade, além da geração de produtos de melhor qualidade. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Origem dos dados 

O estudo foi desenvolvido no Setor de Helicicultura do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal São João del-Rei, Campus Tancredo Neves, em São 

João del-Rei, MG. Durante o período do experimento, de 16 de maio a 25 de setembro, 

a temperatura ambiente variou de 11,2°C a 28,8°C e a umidade relativa do ar de 41% a 

95%. Além disso, era observado diariamente se havia mortalidade dos indivíduos. 

Foram utilizados animais da subespécie Cornu aspersum maximum de duas 

linhagens diferentes (1 e 2) sob acasalamento. O sistema de criação adotado (Figura 1) 

foi confinamento total, fornecendo-se a ração à vontade, em cochos plásticos e 

volumosos com ração salpicada. A alimentação foi padronizada e composta de ração 

farelada balanceada contendo farelo de milho, farelo de soja, ração de codorna e 

calcário.  

 

 

Figura 1 – Ambiente interno do Setor de Helicicultura da UFSJ. 

           Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os escargots foram acondicionados em caixa plástica de polipropileno com 

tampa de tela mosquicida em nylon e mantida em estante, registrando-se todas as 

informações de escrituração zootécnica dos indivíduos, numerando-se cada caixa 

sequencialmente. O manejo das caixas (Figura 2) foi realizado diariamente, evitando-se 

a manipulação dos animas para que não houvesse eventual rompimento do epifragma, 

buscando reduzir a ocorrência de estresse por manejo. Cascas de coco foram utilizadas 

como forma de enriquecimento ambiental.  
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O heliário foi dotado de ciclo de luz natural e controle de incidência de raios 

solares com cortina de lona, além de registro diário de umidade e temperatura, 

utilizando sistema de umidificação e também o borrifador manual duas vezes ao dia, 

além de restrição de acesso. 

Cada animal recebeu identificação individual através de uma marcação feita com 

esmalte em sua concha, tomando-se o cuidado de destacar cada um, com uma cor 

diferente. 

 

Figura 2- Caixa com escargots após manejo realizado. 

         Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os animais tinham seus pesos corporais registrados com 60 dias de vida, 90, 

120, 130 e 140 dias de idade. Os registros de peso das matrizes e engorda foram feitos 

por meio de uma balança digital de precisão. 

O processo de seleção ocorria aos 60 dias, onde os animais que apresentavam 

maior peso e não continham danificação da concha, eram direcionados para caixas de 

matrizes. Os animais que continham menor peso, e/ou alguma danificação perceptível 

eram encaminhados para caixa de engorda. 

Para cada dia do abate os animais foram classificados em lote, 19/05/2019 lote 1, 

20/05/2019 lote 2, 20/08/2019 lote 3, 07/06/2019 lote 6, 12/09/2019 lote 7, 18/05/2019 

lote 8, 06/09/2019 lote 9, 28/05/2019, 07/06/2019 lote 12 e 25/09/2019 lote 13. 

Foram utilizadas para esse estudo doze caixas de engorda pertencentes à 

linhagem 1, sendo 6 caixas na idade de 120 dias e 6 caixas na idade de 140 dias, 

contabilizando-se no total 323 animais abatidos. Para linhagem 2 foram utilizadas 
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quatro caixas de engorda, sendo 2 caixas com 120 dias e 2 caixas com 140 dias, 

contabilizando-se no total 71 animais abatidos. 

Posteriormente, os animais eram preparados para o abate. Os escargots eram 

alojados em uma caixa limpa, colocada em um local limpo e arejado e purga de durante 

no mínimo 72 horas. Neste período somente era permitido deixar água nos bebedouros. 

No primeiro dia da purga era conduzida a pesagem dos animais, denominada de 

pesagem pré-purga (período de jejum dos animais, para o esvaziamento do trato 

gastrointestinal). Após a purga, os animais eram pesados novamente e lavados diversas 

vezes em água corrente, deixados de molho em sal e vinagre por cinco minutos para 

expelirem a helicina (baba). Por fim eram levados para o abate, em uma panela pré-

aquecida com a água a 200°C, onde eram imersos, por cinco minutos. Após este 

período, eram retirados com uma escumadeira e colocados em um recipiente limpo, 

para o resfriamento da carcaça. Em seguida, iniciava-se a pesagem total de pós-purga de 

cada animal, posteriormente com a ajuda de um garfo de duas pontas, eram retiradas a 

carne (Figura 4) da concha (Figura 3) e realizado a pesagem separadamente destes.  

                               

Figura 3- Pesagem individual concha         Figura 4- Pesagem individual carne          

Fonte: Arquivo pessoal    Fonte: Arquivo pessoal 

 

Essas informações foram anotadas em uma tabela composta pelas seguintes 

dados: identificação da caixa, linhagem, cor do indivíduo, data de nascimento, geração 

da mãe, caixa de abertura, idade do registro, intensidade de seleção no grupo de irmãos 
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(caixa), data da purga, peso purga, data abate, peso pré abate, peso pós abate, peso da 

concha, peso da carne. 

 

Figura 5- Anotação na tabela de dados 

                                       Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4.2 Análises estatísticas  

As variáveis estudadas foram: 

-NIA: número de indivíduos na abertura de caixa; 

- P60: peso corporal aos 60 dias em g; 

-P90: peso corporal aos 90 dias em g; 

-P120 corporal: peso corporal aos 120 dias em g, para animais abatidos aos 140 

dias; 

-P120 ao abate: peso corporal no pré-abate aos 120 dias em g; 

-P140: peso corporal no pré-abate aos 140 dias em g; 

-PPOA: peso da carcaça pós abate em g; 

-PCC: proporção carne concha, em porcentagem, calculada como:  

  PCC= carne/ concha x 100; 



10 

 

-RC: rendimento de carne, em porcentagem, calculada como: 

  RC= carne/ peso pós-abate x 100 

Para cada variável, registrou-se a idade do animal à coleta da informação e o 

número de animais presentes na abertura de caixa de juvenis (do nascimento até 60 dias 

de idade). 

As estatísticas descritivas e as análises de correlação de Pearson (fenotípica) 

foram realizadas por meio do pacote estatístico Statistical Analysis System
®
, utilizando-

se, respectivamente, os comandos PROC MEANS e PROC CORR. Nas análises de 

correlação, utilizou-se ainda a função PARTIAL, que permitiu o isolamento dos efeitos 

de lote de abate e caixa de abate. O nível de significância estatística assumido para as 

correlações foi de 5%. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1,2,3 e 4 são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis 

estudadas.  

          

 Como se pode observar nas Tabelas 1 e 2, os fenótipos dos pesos corporais e 

PPOA, CARNE e CONCHA apresentaram altos coeficientes de variação para ambas as 

linhagens, o que pode ser explicado pelas diversas fontes de variação ambientais que 

podem interferir significativamente no crescimento desses animais, como, por exemplo, 

o número de animais por área, que por sua vez interfere na disputa por alimentos 

(Nicolai e Ansart, 2017). Outros fatores que influenciam a taxa de crescimento dos 

escargots com implicações no processo produtivo são umidade relativa do ar e 

disponibilidade de alimentos. Tais fatores, além da temperatura, exercem influência 

direta nas taxas de crescimento com implicações no processo reprodutivo desses 

animais. Além disso, esses animais são sensíveis ao manejo (Février, 2009), ou seja, 

todos estes são fatores que ocasionam a variações de consumo e crescimento, podendo 

ser causas das diferenças de tamanho entre os escargots avaliados. 
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Tabela 1. Estatísticas descritivas obtidas para as variáveis estudadas na Linhagem 1. 

Número de observações (N), média (M), desvio-padrão (DP), CV% (coeficiente de 

variação), valores mínimos (MIN) e máximo (MAX) das varáveis estudadas na 

Linhagem 1 aos 120 dias . 

 Variável N  M DP CV% MIN  MAX 

P60 (g) 156 1,21 0,52 43,04 0,19 2,79 

P90 (g) 156 3,46 1,56 45,06 0,97 9,38 

P120a (g) ao 

abate 
156 6,05 3,16 52,26 1,45 18,08 

PPOA (g) 156 4,74 2,61 54,99 1,22 13,93 

CARNE (g) 156 2,97 1,75 58,95 0,49 9,23 

CONCHA (g) 156 1,58 0,73 46,02 0,49 3,75 

PCC (%) 156 181,66 40,67 22,38 72,54 304,97 

RC (%) 156 49,85 5,61 11,25 30,88 78,02 

 

 P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120a= peso corporal ao abate aos 120 dias de idade. PPOA= peso pós abate. 

Carne=peso da carne. Concha=peso da concha. PCC= proporção carne concha. RC= 

rendimento carne. 
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Tabela 2. Estatísticas descritivas obtidas para as variáveis estudadas na Linhagem 1. 

Número de observações (N), média (M), desvio-padrão (DP), CV% (coeficiente de 

variação), valores mínimos (MIN) e máximo (MAX) das varáveis estudadas na 

Linhagem 1 aos 140 dias. 

 Variável N  M DP CV% MIN  MAX 

P60 (g) 164 1,13 0,52 45,46 0,28 2,67 

P90 (g) 164 2,95 1,90 40,33 0,55 6,31 

P120c (g) ao 

abate 
164 5,52 2,58 46,78 1,13 14,38 

PPOA (g) 164 5,47 2,62 47,96 0,43 12,85 

CARNE (g) 164 3,51 1,87 53,41 0,17 9,09 

CONCHA (g) 164 1,82 0,74 40,69 0,24 4,07 

PCC (%) 164 184,43 43,70 23,69 43,51 333,92 

RC (%) 164 50,56 5,66 11,21 22,09 64,23 

 

P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120= peso corporal aos 120 dias de idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. 

PPOA= peso pós abate. Carne=peso da carne. Concha=peso da concha. PCC= 

proporção carne concha. RC= rendimento carne. 
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Tabela 3. Estatísticas descritivas número de observações (N), média (M), desvio-padrão 

(DP), CV% (coeficiente de variação), valores mínimos (MIN) e máximo (MAX) das 

varáveis estudadas na Linhagem 2 para 120 dias. 

 Variável N  M DP CV% MIN MAX 

P60 (g) 41 0,69 0,36 51,89 0,16 1,69 

P90 (g) 41 3,31 1,86 56,34 0,69 8,52 

P120 (g) ao 

abate 
41 6,77 3,79 55,97 1,57 14,59 

PPOA (g) 41 5,32 3,05 57,34 1,13 12,47 

CARNE (g) 41 3,43 2,15 62,63 0,48 8,46 

CONCHA (g) 41 1,48 0,73 49,76 0,39 3,51 

PCC (%) 41 225,16 71,73 31,86 74,07 379,16 

RC (%) 41 0,50 0,06 12,74 0,31 0,61 

 

P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120= peso corporal ao abate aos 120 dias de idade. PPOA= peso pós abate. 

Carne=peso da carne. Concha=peso da concha. PCC= proporção carne concha. RC= 

rendimento carne. 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas número de observações (N), média (M), desvio-padrão 

(DP), CV% (coeficiente de variação), valores mínimos (MIN) e máximo (MAX) das 

varáveis estudadas na Linhagem 2 para 140 dias. 

 

 Variável N  M DP CV% MIN MAX 

P60 (g) 30 0,73 0,30 41,40 0,21 1,56 

P90 (g) 30 3,47 1,81 53,18 0,69 8,32 

P120c (g)  30 8,09 4,44 54,91 2,53 20,35 

P140(g) 30 10,48 5,34 50,96 2,46 24,39 

PPOA (g) 30 7,60 4,00 52,68 1,63 18,44 

CARNE (g) 30 5,03 2,93 58,27 0,80 13,37 

CONCHA (g) 30 2,33 0,98 41,99 0,77 4,10 

PCC (%) 30 205,40 56,85 27,68 93,77 326,01 

RC (%) 30 0,48 0,06 12,43 0,34 0,63 

 

P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120= peso corporal aos 120 dias de idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. 

PPOA= peso pós abate. Carne=peso da carne. Concha=peso da concha. PCC= 

proporção carne concha. RC= rendimento carne. 

 

  

Nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 são apresentados os valores de correlação fenotípica 

obtidos nesse estudo. 
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Tabela 5. Correlações de Pearson entre as variáveis estudadas na Linhagem 1 aos 120 

dias. 

  P60 P90 P120 P140 PPOA CARNE CONCHA PCC RC 

NIA 0,08NS -0,12 NS -0,19* -0,22* -0,22* -0,25* -0,13 NS -0,28* -0,15 NS 

P60  - 0,71* 0,53* 0,16* 0,55* 0,52* 0,61* 0,18* 0,22* 

P90 - - 0,87* 0,65* 0,87* 0,87* 0,87* 0,57* 0,39* 

P120 - - - 0,80* 0,95* 0,96* 0,92* 0,68* 0,41* 

P140 - - - - 0,81* 0,81* 0,76* 0,52* 0,26* 

PPOA - - - - - 0,99* 0,95* 0,66* 0,49* 

CARNE - - - - - - 0,93* 0,74* 0,52* 

CONCHA - - - - - - - 0,51* 0,41* 

PCC - - - - - - - - 0,60* 

 

NIA= Número indivíduo à abertura da caixa de juvenis. P60= Peso corporal aos 60 dias 

de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. P120= peso corporal aos 120 dias de 

idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. PPOA= peso pós abate. Carne=peso da 

carne. Concha=peso da concha. PCC= proporção carne concha. RC= rendimento carne. 

* = Significativo a 5%; NS= Não Significativo a 5% 

 

 

Os valores de correlação obtidos entre NIA e as variáveis P60, P90, CONCHA e 

RC (Tabela 3) e entre RC e P60 (Tabela 4), não foram significativos, ou seja, não houve 

associação entre eles nas respectivas linhagens de escargots avaliadas (p>0,05). 

É perceptível por meio das análises das Tabelas 3 e 4 que a seleção fenotípica 

poderia vir a acontecer mais tarde no Setor em que o estudo foi realizado, em 90 ou até 

mesmo 120 dias de idade, visto que as associações significativas são mais fortes com o 

rendimento de carne à medida que o peso é registrado em idade mais avançada 

(correlações de 0,39 a 0,99, p<0,05). Ou seja, as correlações diminuem conforme o 
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espaço de tempo entre as medidas aumenta. As próprias correlações entre pesos 

corporais obtidas são indicativas desse mecanismo (correlações de 0,53 a 0,87, p<0,05). 

Assim, o protocolo de seleção aplicado, aos 60 dias, é visualmente mais efetivo para 

variáveis de carcaça aos 120 dias do que aos 140 dias. 

 

Tabela 6. Correlações entre as variáveis estudadas na da Linhagem 2 aos 120 dias. 

  P90 P120 P140 PPOA CARNE CONCHA PCC RC 

P60  0,87* 0,65* 0,44* 0,66* 0,67* 0,63* 0,35* 0,28NS 

P90 - 0,82* 0,92* 0,80* 0,80* 0,80* 0,57* 0,48* 

P120 - - 0,98* 0,98* 0,99* 0,97* 0,71* 0,62* 

P140 - - - 0,98* 0,97* 0,94* 0,62* 0,62* 

PPOA - - - - 0,97* 0,96* 0,68* 0,61* 

CARNE - - - - - 0,94* 0,74* 0,66* 

CONCHA - - - - - - 0,58* 0,56* 

PCC - - - - - - - 0,80* 

 

P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120= peso corporal aos 120 dias de idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. 

PPOA= peso pós abate. Carne=peso da carne. Concha=peso da concha. PCC= 

proporção carne concha. RC= rendimento carne. 

 

Porém, a seleção para peso aos 60 dias, conforme o protocolo aplicado neste 

estudo, também pode trazer resultados favoráveis, tendo em vista as correlações obtidas 

entre P60 e as variáveis de carcaça (correlações 0,18 a 0,67, p<0,05), além da condição 

do espaço físico do laboratório restringir as possibilidades de seleção tardia, não sendo 

possível o acúmulo de animais de descarte. Dessa forma, com a seleção sendo precoce, 

o abate e a reprodução também se antecipam, uma vez que os animais tendem a 

apresentar idade à maturidade mais precocemente (Freitas et al., 2019). 
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Na Tabela 3, observou-se que NIA esteve correlacionado com P120, P140, 

PPOA, CARNE (p<0,05) para a linhagem 1, o que pode indicar um número de animais 

inadequados por caixa, visto que as correlações foram negativas, ou seja, quando se 

aumenta o número de animais na caixa de juvenis (crescimento até 60 dia de idade) são 

reduzidos P120, P140, PPOA e CARNE. Essa relação foi descrita por  Dupont-Nivet et 

al. (2000), que afirmaram que o aumento da densidade de criação é um dos fatores que 

poderia implicar em competição por alimento, logo, na irregularidade de tamanho por 

diferentes quantidades de consumo, além de fatores ligados ao manejo, condições de 

criação, estados fisiológicos momentâneos e teor de água corporal (Dupont-Nivet et al., 

1997). Para a linhagem 2, não houve variação em NIA para que este pudesse ser 

avaliado. 

Tabela 7. Correlações de Pearson entre as variáveis estudadas na Linhagem 1 aos 140 

dias. 

  P60 P90 P120 P140 PPOA CARNE CONCHA PCC RC 

NIA 0,08* -0,27 * -0,99* -0,22* -0,05* -0,03* -0,06* 0,06* 0,09* 

P60  - 0,71* 0,53* 0,16* 0,55* 0,52* 0,61* 0,18* 0,22* 

P90 - - 0,87* 0,65* 0,87* 0,87* 0,87* 0,57* 0,39* 

P120 - - - 0,80* 0,95* 0,96* 0,92* 0,68* 0,41* 

P140 - - - - 0,81* 0,81* 0,76* 0,52* 0,26* 

PPOA - - - - - 0,99* 0,95* 0,65* 0,39* 

CARNE - - - - - - 0,88* 0,72* 0,44* 

CONCHA - - - - - - - 0,39* 0,25* 

PCC - - - - - - - - 0,54* 

 

NIA= Número indivíduo à abertura da caixa de juvenis. P60= Peso corporal aos 60 dias 

de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. P120= peso corporal aos 120 dias de 

idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. PPOA= peso pós abate. Carne=peso da 

carne. Concha=peso da concha. PCC= proporção carne concha. RC= rendimento carne. 
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* = Significativo a 5%; NS= Não Significativo a 5% 

Tabela 8. Correlações de Pearson entre as variáveis estudadas na Linhagem 2 aos 140 

dias. 

  P60 P90 P120 P140 PPOA CARNE CONCHA PCC RC 

P60  - 0,57* 0,47* 0,44* 0,50* 0,50* 0,43* 0,25* 0,36* 

P90 - - 0,95* 0,92* 0,92* 0,93* 0,85* 0,51* 0,57* 

P120 - - - 0,98* 0,97* 0,97* 0,92* 0,56* 0,60* 

P140 - - - - 0,98* 0,97* 0,94* 0,62* 0,62* 

PPOA - - - - - 0,99* 0,95* 0,62* 0,70* 

CARNE - - - - - - 0,91* 0,67* 0,73* 

CONCHA - - - - - - - 0,42* 0,58* 

 

P60= Peso corporal aos 60 dias de idade. P90= peso corporal aos 90 dias de idade. 

P120= peso corporal aos 120 dias de idade. P140= peso corporal aos 140 dias idade. 

PPOA= peso pós abate. Carne=peso da carne. PCC= proporção carne concha. RC= 

rendimento carne. 

* = Significativo a 5%; NS= Não Significativo a 5% 

 

Percebe-se que os animais selecionados aos 60 dias, para ambas as linhagens, 

cujos resultados apresentaram comportamentos muito semelhantes, com maior peso 

terão maior quantidade de carne e de concha aos 120 e 140 dias, porém a proporção de 

carne: concha também será maior. Ou seja, os animais terão maior peso de carne aos 

120 e 140 dias, o que significa que, independentemente da idade ao abate, a seleção 

para P60 está sendo satisfatórias em ambas as linhagens quando visada uma maior 

produção de carne e não levando a um aumento na proporção da concha. 

Para fins ilustrativos, plotaram-se as análises de regressão (p<0,05) do peso da 

carne ao abate aos 120 e 140 dias em função do peso corporal aos 60 dias de idade, para 

a linhagem 1 (Figura 6). A escolha das variáveis a serem plotadas, dentre tantas com 

correlações significativas, deveu-se ao fato de que P60 é utilizado no Setor para a 
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seleção dos escargots, assim como o peso da carne é o principal objetivo de seleção em 

helicicultura. 

Com base nessa Figura, pode-se identificar a relação crescente e positiva entre as 

variáveis P60 e peso da carne ao abate, confirmando a associação entre essas variáveis. 

Para a linhagem 2, o volume de informações disponíveis não permitiu o ajuste das 

curvas de regressão para essas variáveis, tendo sido estas análises não significativas 

(p>0,05) e sugerindo-se estudos futuros com maior número de informações. 

 

Figura 6 – Regressão quadrática do peso da carne nas idades ao abate de 120 e 140 dias 

em função do peso aos 60 dias de idade dos escargots da linhagem 1 

 

 

 É importante destacar que as correlações obtidas são válidas para as condições 

ambientais descritas nesse estudo, uma vez que, enquanto fenotípicas, contemplam os 

efeitos genéticos e de ambiente (Eler et al., 2012) a que os animais foram submetidos no 

período estudado. 
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6. CONCLUSÕES 

 A seleção fenotípica para peso corporal aos 60, 90 ou 120 dias é recomendada 

nas linhagens estudadas por possibilitar respostas correlacionadas favoráveis à produção 

de carne nestas populações. Ficando esta escolha a critério do melhorista responsável, 

devendo-se, para tanto, observar a logística de manejo e estrutura do Setor, desde que as 

condições ambientais deste estudo sejam mantidas. 

Sugere-se a realização de estudos posteriores que envolvam respostas 

correlacionadas da seleção para peso corporal às idades avaliadas em outras variáveis de 

interesse econômico nessas linhagens. 
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