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RESUMO 

SANTOS, F. L. C. Elaboração de protocolo de escrituração zootécnica em sistema de 

confinamento total de escargots gros gris (cornu aspersum maximum) como 

ferramenta para o desenvolvimento de programas de melhoramento genético. 2019, 

44f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São João 

Del Rei, São João Del-Rei, 2019. 

   Objetivou-se o desenvolvimento de um modelo de protocolo de escrituração zootécnica 

no setor de Helicicultura da UFSJ, de forma a auxiliar na identificação das fontes de 

variação que atuam na expressão das características de interesse zootécnico, bem como 

sistematizar o gerenciamento das informações registradas nesta população, de modo que 

possibilite a realização de análises genético-estatísticas. Para tanto, foi necessário estudar 

os modelos de análise para a proposição das fontes responsáveis pela variação das 

características. Posteriormente, foram elaborados arquivos para coleta de todas as 

informações necessárias para o registro das características de interesse zootécnico. A 

elaboração dos arquivos evidencia que a escrituração zootécnica se mostra como uma 

fermenta indispensável para o monitoramento da helicicultura no setor estudado, bem 

como para a implantação de um programa de avaliação genética, visto que as informações 

que alimentarão os arquivos direcionados à identificação do mérito genético dos animais, 

são oriundas desta prática dentro de um criatório. A elaboração de programas de 

escrituração zootécnica acontece de forma mais eficiente após a observação dos aspectos 

fisiológicos da espécie e estudo dos modelos de análise, uma vez que conhecendo a 

biologia do animal e as variáveis que compõem o modelo, a proposição das fontes 

responsáveis pela variação das características ocorre de forma mais assertiva.Desta 

forma, esse trabalho evidencia a importância da realização de estudos aprofundados na 

área de melhoramento animal em paralelo a elaboração dos arquivos de dados de 

escrituração zootécnica, a fim de embasar a escolha das variáveis que devem ser incluídas 

no protocolo de registro de informações. 

Palavras-chave: helicicultura, manejo, modelo animal, produção animal, seleção 
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ABSTRACT 

SANTOS, F.L.C. ELABORATION OF PROTOCOL OF ZOOTECHNICAL 

BOOKKEEPING IN A SYSTEM OF TOTAL CONFINEMENT OF ESCARGOTS 

GROS GRIS (CORNU ASPERSUM MAXIMUM) AS A TOOL FOR THE 

DEVELOPMENT OF BREEDING PROGRAMS. 2019, 44f. (Undergraduation) - 

Federal University of São João del Rei, São João del-Rei, 2019. 

The objective was to develop a model of zootechnical bookkeeping protocol in the 

Helicopter sector of the UFSJ, in order to help identify the sources of variation that act 

in the expression of the characteristics of zootechnical interest, as well as to systematize 

the management of the information recorded in this population , so as to enable the 

performance of genetic-statistical analyzes. To do so, it was necessary to study the 

models of analysis for the proposition of the sources responsible for the variation of the 

characteristics. Subsequently, files were prepared to collect all the information 

necessary to register the characteristics of zootechnical interest. The elaboration of the 

archives shows that the zootechnical bookkeeping is shown as an essential fermentation 

for the monitoring of the heliciculture in the studied sector, as well as for the 

implantation of a program of genetic evaluation, since the information that will feed the 

files directed to the identification of genetic merit of the animals, come from this 

practice inside a nursery. The development of zootechnical bookkeeping programs takes 

place more efficiently after the observation of the physiological aspects of the species 

and study of the analysis models, once the animal biology and the variables that 

compose the model are known, the proposition of the sources responsible for the 

variation of the characteristics occurs in a more assertive way. In this way, this work 

evidences the importance of carrying out in-depth studies in the animal breeding area in 

parallel to the elaboration of the zootechnical bookkeeping data files, in order to base 

the choice of the variables that must be included in the information logging protocol. 

Key words: heliciculture, management, animal model, animal production, selection 
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1. INTRODUÇÃO 

A helicicultura é o termo zootécnico utilizado para denominar a criação de 

moluscos exóticos europeus Helix ssp., sendo caracterizada como uma atividade 

destinada a atender um nicho de mercado muito específico. Apresenta grande potencial 

zootécnico, devido ao recente desenvolvimento da sua criação em cativeiro no Brasil, 

além da crescente procura pela sua carne (Ribeiro, 2018). Com isso, é necessário o 

aperfeiçoamento dos sistemas de criação, buscando obter produtos que se encaixam nas 

exigências de mercado. A espécie que melhor se encaixa nesse cenário é a Cornu 

aspersum maximum (anteriormente denominada Helix aspersa maxima), conhecida 

popularmente como gros gris, que significa “grande cinza”, sendo considerada uma 

alternativa vantajosa para suprir a demanda do mercado consumidor brasileiro.  

A carne de escargot tem alto valor comercial, devido principalmente à fragilidade 

do animal e sua produtividade relativamente baixa. Diante disso, é necessário a adoção 

de ferramentas que visem o aumento da produção buscando maior rentabilidade da 

atividade.  

Dentre as ferramentas utilizadas para o crescimento e desenvolvimento de uma 

atividade de criação animal, o melhoramento genético é uma das que mais merece 

atenção. Sabe-se da importância da atenção referente à sanidade, nutrição, e ao manejo, 

porém a melhoria desses aspectos vai de encontro aos limites relacionados aos genótipos 

existentes, que precisam ser selecionados buscando maior eficiência. Em escargots, a 

seleção dos animais tem acontecido empiricamente por meio de seleção fenotípica, sem 

critérios bem definidos, como os componentes de variância envolvidos na expressão das 

características de interesse e os valores genéticos dos indivíduos. 

Desta forma, o desenvolvimento de programas de melhoramento genético se 

mostra indispensável para que a atividade consiga atingir níveis de produção satisfatórios 
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e possa se organizar, buscando competitividade. Estudos já foram realizados em caracois 

da espécie Lymnaea stagnalis (SEPPÄLÄ e LANGELOH, 2016), porém não existem 

estudos genéticos-estatísticos em escargots gros gris (Cornu aspersum maximum) em 

confinamento total. Dessa forma, este trabalho se faz importante pois objetiva 

desenvolver um modelo de protocolo de escrituração zootécnica a fim de compor uma 

estrutura de dados que possibilite futuras análises genético-estatísticas em uma população 

de escargots gros gris sob confinamento total. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PANORAMA DA HELICICULTURA 

De acordo com Lubell (2004), caracóis eram frequentemente encontrados em 

sítios arqueológicos da região do Mediterrâneo, desde o final da Era Glacial até metade 

do Holoceno, período que se iniciou há 11,5 mil anos. Segundo esse autor, em regiões 

que vão da Tunísia até o sul da França, existiam vários sítios com concentração abundante 

de conchas de caracóis e também ferramentas utilizadas para remover a carne de dentro 

da concha, representando restos de refeições pré-históricas. 

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

sua carne, especialmente em países europeus como a França, onde sua criação é mais 

difundida e se caracteriza como principal fonte de renda para cerca de 200 mil pessoas 

(Santos, 2012). Segundo Martínez (2018), o país tem uma demanda que ultrapassa 50.000 

toneladas por ano, e para atender as exigências do mercado interno precisa recorrer à 

importação. O autor ainda afirma que a Itália e a Espanha também importam quantidades 

significativas de carne de escargot, cerca de 6.000 e 4.000 toneladas por ano, 

respectivamente. Já na América do Sul, existem três países envolvidos no mercado 

internacional da helicicultura: Chile, Peru e Argentina (Palechor, 2016). 
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2.2 A HELICICULTURA NO BRASIL 

Registros datam a criação de escargots no Brasil como uma atividade recente, 

tendo a sua implantação no início da década de 80 (Ribeiro, 2013). Dessa forma, a criação 

se encontra em crescente desenvolvimento, sendo caracterizada como uma atividade 

destinada a atender um nicho de mercado muito específico, pouco explorado e por isso 

ineficiente se tratando de produção.  

De acordo com Rodriguez et al. (2011), o Brasil produz apenas para atender parte 

da demanda interna, reforçando o potencial de crescimento e a necessidade de 

estruturação da atividade no país.  Estima-se que o país produza 20 toneladas de carne de 

escargot por ano e a expectativa dos criadores é que com o desenvolvimento da atividade, 

seja possível reduzir a importação e aumentar o número de produtores para abastecer o 

mercado interno (Elfrides Júnior, 2011). Contudo, apesar de se mostrar como uma 

atividade promissora, poucas pesquisas são desenvolvidas no Brasil para a criação de 

escargots. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA HELICICULTURA 

Segundo Brandão (2016), de forma geral, as técnicas de criação de caracóis são 

práticas 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 de criação intensivo, que consiste na utilização de galpões ou 

estruturas fechadas, aonde pode-se controlar umidade, temperatura e 

luminosidade. Nesse sistema a alimentação é feita a base de concentrado 

formulado para suprir as necessidades nutricionais dos animais; 
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 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. 

Estudos mostram que o maior desenvolvimento da helicicultura nas últimas 

décadas se deu pela criação em sistemas fechados, aonde se observa também maior 

produtividade dos animais (Machado et al., 2008; Martínez, 2018). Esses eventos podem 

ser explicados pelo fato de que a criação de caracóis se dá por uma interação entre fatores 

intrínsecos como, idade e tamanho, que por sua vez podem influenciar na eficiência 

reprodutiva e crescimento dos animais. Existe ainda a interação ente fatores extrínsecos 

como oscilações na temperatura e umidade relativa do ar, que podem ser controlados na 

criação em cativeiro (Czarnoleski et al., 2008; Nicolai e Ansart, 2017). Contudo, em 

decorrência da interação de tais fatores, observa-se alta mortalidade e elevado tempo para 

atingir peso mínimo de abate, podendo caracterizar a helicicultura como uma criação de 

alto custo de produção (Milinsk et al.,2004).  

Dessa forma, visando aumentar a eficiência dos processos produtivos, é preciso 

lançar mão de programas de avaliação genética, cujos resultados devem ser utilizados 

pelos melhoristas e criadores em geral. A partir dos resultados obtidos em análise, pode-

se eleger indivíduos melhoradores e também realizar o descarte de animais de maneira 

assertiva, promovendo o melhoramento genético das populações (Carvalheiro,2010; Eler, 

2015). 

2.4 SELEÇÃO GENÉTICA 

O melhoramento genético faz uso de ferramentas estatísticas e genéticas, 

buscando selecionar os animais com melhores genótipos. Sendo assim, usualmente 

utiliza-se da genética quantitativa, que consiste no estudo de populações, a fim de elencar 
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os reprodutores e realizar a seleção de suas progênies. Desta forma, é possível a fixação 

de características de interesse na população (Baltazar, 2016). 

Em escargots, a seleção pelos criadores acontece empiricamente por meio de 

seleção fenotípica, sem critérios bem definidos, sendo a relação qualidade da concha e 

peso da matriz utilizada como principal critério (Czarnoleski et al.,2008; Guidolin & 

Ferrari, 2013). No entanto, tanto o peso corporal como a precocidade de cópula, número 

de oviposturas, quantidade e peso dos ovos se mostram como variáveis de interesse 

zootécnico e devem ser incluídas nos processos de seleção. Nesse sentido, para que a 

seleção ocorra de maneira eficaz, é preciso que as informações relativas à população 

estudada estejam organizadas de maneira simples e objetiva, contendo todos os dados 

necessários para permitir a realização de análises não somente fenotípicas, mas 

principalmente genéticas de qualidade (Forni et al., 2003).  

De acordo com Pereira (2008) a grande maioria dos sistemas correntes de 

avaliação genética pode ser sucintamente descrita como sendo a aplicação de teorias 

genético-estatísticas, por meio de modelos de análise, que estimam o quanto da expressão 

de determinada característica em cada animal foi determinado pelo efeito genético e 

quanto foi determinado pelos efeitos ambientais. Segundo ele, a metodologia estatística 

que permite modelar simultaneamente efeitos fixos e efeitos aleatórios, é a solução das 

equações dos modelos lineares mistos descritas por Henderson, o qual é denominado 

modelo animal demonstrado a seguir. 

𝛾 = 𝑋𝛽 + 𝑍𝑎 + 𝑒, 

onde γ é um vetor para as n observações; β é um vetor de p grupos contemporâneos para 

os quais se quer obter soluções; X é uma matriz de incidência da ordem n x p, associando 

cada observação a cada grupo de contemporâneos; a é um vetor para valores genéticos 
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para todos os animais incluídos na análise; Z é uma matriz de incidência, associando cada 

observação ao animal que a produziu; e e é um vetor de resíduos não conhecidos 

(Pereira,2008).  

Diante disso, para alimentação das matrizes que compõem a resolução do modelo, 

é preciso realizar o registro das informações corretamente, como identificação, coleta dos 

valores fenotípicos, e efeitos não genéticos (Eler, 2015). Sabe-se ainda, que o 

conhecimento do parentesco entre os animais é de fundamental importância para a 

avaliação genética, uma vez que os dados de desempenho do indivíduo deverão contribuir 

não só para sua própria avaliação, como também para a de seus parentes (Forni, et al. 

2003). 

Deve-se levar em conta que quanto maior o volume de informações, e estas de 

boa qualidade, maior será a chance de selecionar corretamente quais animais deverão ser 

utilizados como pais das futuras gerações (Eler,2015). Além disso, sabe-se da necessidade 

de se atentar para a eficiência reprodutiva das matrizes, uma vez que o melhoramento das 

características reprodutivas determina a redução do intervalo entre gerações e um 

consequente progresso genético em variáveis de produção e reprodução (Eler, 2015). Em 

estudo sobre a reprodução de Helix aspersa Müller, Deguzan et al. (1981) destacam 

alguns parâmetros importantes para quantificar a reprodução em escargots, como a taxa 

de cópulas, taxa de natalidade e rendimento reprodutivo, a fim de possibilitar avaliações 

dentro das populações. 

Estudos como este realizado por Deguzan et al. (1981) auxiliam na identificação 

de informações que precisam ser incluídas nos registros da atividade, visto que avaliações 

dentro das populações constituem o pilar sobre o qual todo o processo de melhoramento 

genético deverá se apoiar (Pereira, 2008). Dessa forma, não se pode pretender que um 
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sistema de melhoramento genético funcione de forma eficiente sem que haja um sistema 

bem estruturado a nível do criador. Portanto, para que isso ocorra, torna-se essencial o 

desenvolvimento de um sistema eficaz de colheita de informações (Eler, 2015; Pereira, 

2008). 

2.5 ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA E QUALIDADE DE DADOS 

A escrituração zootécnica consiste no conjunto de práticas relacionadas ás 

anotações da propriedade rural que possui atividade de exploração animal (Forni et al. 

2003). A prática tem como objetivo conhecer com precisão a realidade do criatório em 

questão e embasar tecnicamente tomadas de decisão dentro da criação. A escrituração 

basicamente é composta de informações coletadas no campo, como registros relacionados 

a produção e eficiência reprodutiva, além de dados que, quando submetidos a análises 

específicas podem levar ao conhecimento das fontes de variação atuantes na expressão 

das características de interesse (Eler, 2015). 

De acordo com Pereira (2008) a precisão na coleta de dados é muitas vezes 

considerada em termos da precisão com que os registros de desempenho são obtidos. 

Entretanto, o autor afirma que tão importantes quanto tais mensurações, são as 

informações adicionais que acompanham os registros, como, por exemplo, a correta 

identificação dos animais, precisão de datas e outros dados relativos às genealogias dos 

animais.  

Dessa forma, erros cometidos nos registros de identificação, na medida de 

qualquer característica ou na descrição das práticas de manejo comprometem todo o 

processo, e em algumas circunstâncias podem inviabilizar a avaliação dos animais (Eler, 

2015). Visando solucionar esse problema, ferramentas computacionais permitem 

identificar informações que não condizem com características biológicas da espécie ou 
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que são muito discrepantes em um conjunto de dados (Pereira, 2008). Se essas 

informações não puderem ser recuperadas de alguma forma nos registros originais, 

precisam ser eliminadas dos arquivos, podendo tornar o resultado da avaliação menos 

preciso. Entretanto, Forni et al. (2003) afirmam que os erros mais prejudiciais são aqueles 

que geram registros aparentemente corretos, valores que condizem com a realidade 

biológica e com o manejo dos animais, e passam despercebidos durante a análise de 

consistência dos dados. Nestas situações, as informações acabam sendo utilizadas e 

prejudicam o processo de avaliação de animais por várias gerações. Nesse contexto, a 

adoção de protocolos de escrituração zootécnica se faz ainda mais importante para uma 

coleta de dados eficiente, a fim de assegurar a integridade das avaliações genéticas 

(Pereira, 2008). 

3. OBJETIVOS 

Desenvolver um modelo de protocolo de escrituração zootécnica em um sistema 

de criação em confinamento total de escargots gros gris (Cornu aspersum maximum), de 

forma a auxiliar na identificação das fontes de variação que atuam na expressão das 

características de interesse zootécnico, bem como a sistematização do gerenciamento das 

informações registradas nesta população, de modo a compor uma estrutura de dados que 

possibilite futuras análises genético-estatísticas. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ORIGEM DOS DADOS 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de São João del-Rei, nas 

dependências do Setor de Helicicultura e no Laboratório de Melhoramento Genético 

Animal, no Departamento de Zootecnia. 
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Durante a primeira etapa do estudo, foi realizado um acompanhamento das 

atividades de rotina no setor. Tais atividades incluíam o manejo e limpeza realizados 

diariamente nas caixas, bem como o arraçoamento, práticas iniciais de escrituração do 

setor e seleção fenotípica dos animais. Foi possível, ainda, acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento dos animais desde a ocasião do nascimento, incluindo a fase de 

reprodução, o que possibilitou a observação de diversos eventos reprodutivos, como 

cópulas e oviposturas. 

Durante esse período, foram acompanhados outros projetos de pesquisa no setor 

que objetivaram uma maior compreensão da biologia da espécie, essencial para o 

direcionamento da elaboração de protocolos de manejo e escrituração. 

4.2 ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE MANEJO  

Para sistematização dos procedimentos realizados dentro do setor, foram criados, 

inicialmente, arquivos instrucionais do tipo Procedimento Operacional Padrão (POP). Os 

POPs têm como objetivo detalhar todas as operações necessárias para a realização de uma 

tarefa, buscando diminuir o número de variações ao final da realização do procedimento. 

Foram elaborados três POP para orientação das atividades no Heliário da UFSJ 

• POP Higiênico Sanitário (ANEXO I): no decorrer do trabalho percebeu-se a 

necessidade da elaboração do arquivo de Procedimento Operacional Padrão Higiênico 

Sanitário, visto que a criação em sistema fechado, por concentrar os animais em um 

menor espaço aumenta consideravelmente os riscos de contaminação e disseminação de 

patógenos. Adicionalmente, é muito importante manter o ambiente limpo e organizado a 

fim de assegurar a qualidade das atividades realizadas. 



10 
 

 • POP de Manejo (ANEXO II): trata da realização do manejo em si, desde 

orientações para registro de informações termo higrométricas, manipulação dos animais, 

limpeza das caixas, entre outros. 

• POP de Abate (ANEXO III): trata dos procedimentos necessários para o abate dos 

animais para obtenção da carne dos escargots. 

4.3 FICHAS DE ESCRITURAÇÃO 

Após o estudo dos modelos de análise e identificação das possíveis fontes 

responsáveis pela variação das características, foram propostos os arquivos em Microsoft 

Excel em que as informações necessárias para a alimentação das planilhas de escrituração 

seriam registradas. Para maior controle dos registros a campo, foram elaboradas fichas 

para preenchimento fácil e manual para cada fase de criação dos animais, buscando 

organizar as informações relevantes ao modelo de forma simples e objetiva para posterior 

alimentação dos arquivos. 

As fichas foram montadas de modo a permitir seu preenchimento no momento do 

manejo, prezando-se pela identificação e controle genealógico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Preenchimento das fichas no momento do manejo 
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4.3.1 FICHA DE NINHO  

As fichas de ninho foram elaboradas para possibilitar o registro das informações 

relevantes aos ninhos, que consistem em potes fechados hermeticamente contendo os 

ovos a partir da oviposição até a data de eclosão. 

4.3.2 FICHA DE JUVENIS 

As caixas de juvenis eram montadas logo após o nascimento, e então recebiam 

uma nova ficha. Cada caixa de juvenis era composta por pelo menos 3 ninhadas de mães 

diferentes com data de nascimento próximas, buscando a formação de uma espécie de 

grupo de manejo, já que os animais alojados em uma caixa estão submetidos as mesmas 

condições ambientais. Com 60 dias os animais passaram por uma seleção a fim de separar 

os indivíduos para composição de novas caixas de matrizes e os não selecionados foram 

direcionados a categoria de engorda. 

4.3.3 FICHAS DE MATRIZES E ENGORDA 

Após a seleção, os animais foram identificados individualmente com um número 

e uma identificação por cores, realizada pela marcação da concha utilizando esmaltes. 

Os animais direcionados para engorda passaram a ter acompanhamento individual 

de desempenho e os animais selecionados para a categoria de matrizes compuseram as 

novas caixas de acasalamento. Dessa forma, era necessário registrar as informações 

relevantes a cada categoria, crescimento nos animais de engorda e informações de 

crescimento e reprodução nas matrizes. Sabendo disso, os arquivos dessas categorias 

foram divididos em dois: Ficha A para identificação da caixa e dos indivíduos e ficha B, 

para dados de desempenho.  
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4.4 BANCO DE DADOS  

As planilhas foram separadas por fase de criação, alimentadas pelas informações 

registradas nas fichas supracitadas. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Algumas informações eram comuns a todas as fichas elaboradas, como as 

relacionadas à identificação da caixa (número e geração), visando justamente a sua 

identificação no conjunto de dados. Também foram incluídos todos os dados das matrizes 

responsáveis pelas oviposturas (número, cor de identificação, geração e caixa de origem) 

a fim de permitir que os registros genealógicos sejam realizados sem margem para 

confundimento. Isso porque, caso alguma informação relacionada a mãe se perca como 

por exemplo seu número, o mesmo pode ser encontrado nos registros da sua caixa de 

origem, desde que as fichas estejam preenchidas de maneira correta. Sabe-se ainda que 

as informações de parentesco são de extrema importância nas avaliações genético-

estatísticas, pois a partir delas pode-se conectar os indivíduos participantes dos dados por 

meio da matriz de parentesco (Pereira, 2008). O registro da quantidade inicial de 

indivíduos na caixa na ocasião da abertura está presente nos arquivos, com exceção ás 

fichas de ninho. Essa informação tem como objetivo prático auxiliar no monitoramento 

da mortalidade dos animais dentro daquela caixa, bem como na identificação de fugas. 

Contudo, o número de indivíduos dentro da caixa traz informações importantes para a 

definição da densidade de alojamento, que segundo Chapuis e Ferdy (2011) apresenta 

influência no desempenho reprodutivo e no crescimento dos animais. 

Os arquivos elaborados para realização da escrituração zootécnica serão 

apresentados nesta seção.  
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Figura 2. Ficha de Ninho elaborada para o setor de Helicicultura da UFSJ 

Além dos dados de identificação, foram registrados dados relacionados a 

ovipostura propriamente dita. De acordo com Diaz et al. (2007), uma matriz de Cornu 

aspersum maximum pode produzir de 80 a 120 ovos em uma ovipostura, sabendo disso 

faz-se importante o registro da quantidade de ovos postos a fim de subsidiar a seleção de 

matrizes. Outro parâmetro incluído na escrituração foi o peso dos ovos, uma vez que os 

novos indivíduos usam dos componentes dos ovos como fonte de nutrientes, 

influenciando no peso ao nascimento (Chapuis e Ferdy, 2011).  

Na Figura 3.está reproduzida a ficha de juvenis. 

Figura 3. Ficha de Juvenis elaborada para o Setor de Helicicultura da UFSJ 

Os registros da quantidade de indivíduos na caixa nas datas das pesagens mensais 

têm como objetivo prático auxiliar no monitoramento da mortalidade dos animais, 

adicionalmente, determina a densidade da caixa naquele momento. Estudos comprovam 

a existência da relação entre o agrupamento de indivíduos sobre sua eficiência de 

crescimento e a mortalidade dos caracóis, especialmente nas fases iniciais de vida, uma 
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vez que a aglomeração contribui para a manutenção da alta umidade corporal necessária 

para a sua sobrevivência, reforçando a necessidade da escrituração desse número e 

consequentemente a inclusão desse efeito nas análises (Stafford et al., 2011; Ng et al., 

2013). 

Adicionalmente, foram incluídos registros de pesagens mensais para obtenção do 

peso médio da ninhada até os 60 dias, quando os animais passavam pelo processo de 

seleção das matrizes, separando-se 50% dos indivíduos mais pesados e com concha de 

aspecto mais firme. Os indivíduos selecionados formaram novas caixas de acasalamento, 

respeitando-se o limite de até dois meses de idade de diferença e procurando manter a 

heterogeneidade familiar dentro de um mesmo lote, enquanto os animais não selecionados 

compuseram as caixas de engorda. 

Figura 4. Ficha de Identificação Engorda elaborada para o setor de Helicicultura da UFSJ 

Nesta fase, os animais eram identificados individualmente a fim de possibilitar o 

acompanhamento do crescimento e ganho de peso de cada um deles, portanto a criação 

de um arquivo usado exclusivamente para a identificação se fez necessária. 

Visto que todo animal da categoria de engorda veio de uma caixa de juvenis, a 

caixa de origem dos animais também foi incluída, permitindo a conectividade dos dados. 

Ainda neste arquivo, foram registradas as datas de óbito dos indivíduos. Tal informação 

permitiu identificar a ocorrência de eventos que interferem na mortalidade dos animais 
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dentro da criação, como por exemplo condições adversas de temperatura ambiente e 

umidade relativa do ar (Leicht et al., 2017). Adicionalmente, o registro de mortalidade 

possibilita a identificação de dados duvidosos, como por exemplo informações de 

desempenho coletadas após a data de óbito do indivíduo, indicando que uma das 

informações está errada. 

As medidas de desempenho foram coletadas em uma ficha separada, apresentada 

na Figura 5. 

 Figura 5. Ficha de Crescimento Engorda elaborada para o Setor de Helicicultura 

Buscando a manutenção da identificação dos animais, campos destinados a 

remarcação dos animais foram adicionados, visto que por ser feita com esmaltes, a mesma 

pode descascar ou se soltar da concha.  

O arquivo foi elaborado objetivando o registro de crescimento de cada animal 

dentro da caixa. Sabendo que peso mínimo para abate é de 14 a 16g e que para se obter 

1Kg de carne, é necessário o abate de 70 escagots em média, a seleção de animais para 
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rendimento de carcaça se mostra importante dentro da atividade e só pode ser realizada 

se as informações relativas ao crescimento estiverem bem escrituradas (Funcia, 2018; 

Pereira 2008). 

A montagem das fichas das caixas de matrizes seguiu a mesma metodologia das 

caixas de engorda, dividindo-se o arquivo em registros de identificação e registros de 

desempenho. Na Figura 6 têm-se a reprodução do arquivo de ficha de identificação das 

matrizes, que apresenta o mesmo objetivo e conteúdo da Ficha de Identificação da 

Engorda (Figura 4). 

Figura 6. Ficha de Identificação Matrizes elaborada para o setor de Helicicultura da UFSJ 

No caso de matrizes, registrar datas relativas ao nascimento e óbito se mostra 

ainda mais importante, visto que a partir dessas informações é possível inferir sobre a 

longevidade e duração do ciclo reprodutivo dos animais. De acordo com Johnson & Black 

(1991) a longevidade em moluscos, muitas vezes está relacionada ao tamanho do corpo 

do animal. De acordo com esses autores, espécies de pequeno tamanho corporal tendem 

a ter um ciclo reprodutivo curto com duração de um a dois anos. Já espécies maiores, 

como Achatina fulica Bowdich 1822, apresentam tempo de vida superior a três anos. 

As informações relativas ao desempenho reprodutivo e crescimento de matrizes 

estão incluídas na Ficha de Crescimento e Reprodução (Figura 7). 
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    Figura 7. Ficha de Crescimento e Reprodução elaborada para o setor de Helicicultura 

da UFSJ 

Assim como nas caixas de engorda, através das pesagens mensais dos animais 

identificados pode-se acompanhar o crescimento de forma individual. Contudo, nas 

matrizes o registro de peso se mostra importante pois o mesmo exerce influencia direta 

no desempenho reprodutivo (Chapuis e Ferdy, 2011). 

As datas de cópula devem ser registradas para embasar inferências sobre a 

precocidade das matrizes e quantidade de cópulas anuais. De acordo com Diaz et al. 

(2007), uma matriz de Cornu aspersum maximum atinge sua maturidade sexual ao redor 

de 5 meses de idade.  

Após a cópula os animais sobem no ninho a fim de realizar a ovipostura. O tempo 

para a ocorrência desse evento pós-cópula varia e deve ser registrado. A partir desse 

registro é possível ainda tomar decisões relacionadas ao manejo dos animais, visto que os 

ninhos são compostos por terra e substrato que podem ser rejeitados pela matriz. Sabe-se 

que a umidade do substrato exerce influência na sobrevivência de moluscos terrestres, 

fecundidade e oviposição (Cook, 2001; Santos, 2012). Desta forma, a observação de 
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matrizes subindo na terra sem a realização de ovipostura pode ser um indício que o 

substrato não está em boas condições e deve ser trocado. Uma vez confirmada, a 

ovipostura deve ser registrada pois a partir dessa informação pode-se calcular quanto 

tempo foi necessário a partir do seu nascimento para fazer a sua primeira ovipostura e 

quantas oviposturas a matriz efetivamente realizou. Segundo Diaz et al. (2007), uma 

matriz de Cornu aspersum maximum realiza de três a quatro oviposturas anuais. 

Buscando-se não perder os registros de genealogia, informações da mãe são 

incorporadas na fica de caixa ninho e informações da caixa ninho são adicionadas a ficha 

de matrizes ao registrar a caixa ninho a qual foram destinados os ovos daquela 

determinada ovipostura. De acordo com Canaud (2007), os animais são hermafroditas e 

precisam de outro individuo para realizar a copula e posteriormente a postura de 

aproximadamente 200 ovos. Ou seja, possui aparelhos reprodutores dos dois sexos, uma 

vagina, um pênis e um dardo calcário no interior do orifício (Galvão, 2010). 

6. CONCLUSÃO 

  A escrituração zootécnica se mostra como uma fermenta indispensável para o 

monitoramento da helicicultura no setor estudado, bem como para a implantação de um 

programa de avaliação genética, visto que as informações que alimentarão os arquivos 

direcionados à identificação do mérito genético dos animais, são oriundas desta prática 

dentro de um criatório. 

A elaboração de programas de escrituração zootécnica acontece de forma mais 

eficiente após a observação dos aspectos fisiológicos da espécie e estudo dos modelos de 

análise, uma vez que conhecendo a biologia do animal e as variáveis que compõem o 

modelo, a proposição das fontes responsáveis pela variação das características ocorre de 

forma mais assertiva. 
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 Desta forma, esse trabalho evidencia a importância da realização de estudos 

aprofundados na área de melhoramento animal em paralelo a elaboração dos arquivos de 

dados de escrituração zootécnica, a fim de embasar a escolha das variáveis que devem ser 

incluídas no protocolo de registro de informações. 
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ANEXO I 

  

Padrão de Procedimentos Operacionais – Higiênico Sanitário 

(exceto experimentos à parte do manejo geral) 

Setor de Helicicultura 

Zootecnia-UFSJ 

 

1 cabeça-de-chave + 1 ou 2 ajudantes (permitido no máximo 3 pessoas no manejo 

simultaneamente) 

 

INICIAR O MANEJO  

 Para entrar no heliário é necessário usar jaleco e botas limpas (TODOS) 

 Lavar folhas de chuchu (AUXILIAR) 

 Colocar sacola no lixo (AUXILIAR) 

 Secar tampinhas de ração e guardar bem seco o excedente (AUXILIAR) 

 

 

MANEJO GERAL 

 Mãos extremamente bem lavadas, mesmo que com uso de luvas, para 

qualquer procedimento a ser realizado no heliário. (TODOS) 

 Conforme a quantidade de secreção/odor, troca-se a caixa. (CABEÇA-DE-

CHAVE) 

 As caixas com ração/água/algodão/chuchu devem ser trocadas diariamente 

e todos os resíduos/excedentes descartados. *O chuchu pode ser mantido 

na caixa caso tenha escargots aderidos, desde que esteja com aspecto 

fresco e não tenha sido muito consumido, para evitar a manipulação, assim 

como a ração caso não esteja molhada ou muito consumida. (CABEÇA-DE-

CHAVE) 

 Limpar a caixa com papel toalha e secar lâminas d’água, quando possível, 

sem encostar nas matrizes. (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Trocar post-its e fitas crepes sempre que estiverem sujos e/ou mofados 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Trocar telas e elásticos sempre que estiverem sujos e/ou mofados 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 

ENCERRAR O MANEJO 

 Lavar e colocar para secar os utensílios utilizados (vasilhas, pincéis, 

tampinhas, colheres, ninhos vazios, etc.) (AUXILIAR) 

 Limpar bancadas e restos de papel, ração, verdura, resíduos do chão e 

deixar o ambiente limpo e organizado (AUXILIAR) 

 Jogar o lixo fora na lixeira ao lado do trailer (AUXILIAR) 
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Inclusões na escala: 

 

 ÀS SEGUNDAS E QUINTAS: Limpeza do umidificador 

 

 ÀS SEXTAS: Limpeza da sala e estantes (agendar com o pessoal da faxina e 

acompanhar a limpeza caso seja necessário a manipulação das caixas nas 

estantes). 

 

Outras orientações importantes: 

 

 TODA E QUALQUER LAVAGEM DE CAIXAS, RECIPIENTES DE RAÇÃO E 

PISCINA DEVE SER FEITA COM DETERGENTE, ESPONJA LIMPA E 

ÁGUA SANITÁRIA, ENXAGUADA AO FINAL. DIARIAMENTE! 

 

 Respeitar área suja/área limpa 

 

 Terra + substrato devem ter sido esterilizados antes de serem utilizados 

 

 Panos sujos deverão ser deixados em saco plástico na porta da sala da Leila. 

 

 Não deixar perto materiais sujos com limpos (tirar tudo que é sujo no mesmo 

dia! – pano, lixo, etc). 

 

 Não misturar produtos de limpeza com ingredientes de ração no mesmo 

armário. 

 

 Evitar tossir/espirrar, sobre os escargots 

 

 

 Proibido se alimentar no heliário 
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ANEXO II 

Padrão de Procedimentos Operacionais 

(exceto experimentos à parte do manejo geral) 

Setor de Helicicultura 

Zootecnia-UFSJ 

 

1 cabeça-de-chave + 1 ou 2 ajudantes (permitido no máximo 3 pessoas no manejo 

simultaneamente) 

 

INICIAR O MANEJO  

 Preencher a folha-ponto com hora de entrada (TODOS) 

 Para entrar no heliário é necessário usar jaleco e botas limpas (TODOS) 

 Acender a luz somente da área de manejo (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Registrar umidade e temperatura máx./mín. e zerar termohigrômetro 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

o Comunicar à coordenadora imediatamente OSCILAÇÕES DE 

UMIDADE ACIMA DE 10% e/ou COM UR% ABAIXO DE 80% 

 Lavar folhas de chuchu (AUXILIAR) 

 Colocar sacola no lixo (AUXILIAR) 

 Conferir post-its de: (CABEÇA-DE-CHAVE) 

o nascimentos do dia (ninhos ficam aguardando no máximo 40 dias, 

depois são descartados) 

o pesagens (caixas de pesagem do dia são trocada junto com a 

pesagem – nunca manipular os indivíduos de uma caixa mais de uma 

vez ao dia): avisar Setor de Pesagem imediatamente 

 Retirar as fichas e colocá-las em cima das caixas para manejo, exceto 

pesagens do dia (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Secar tampinhas de ração e guardar bem seco o excedente (AUXILIAR) 

 

 

MANEJO GERAL 

 Mãos extremamente bem lavadas, mesmo que com uso de luvas, para 

qualquer procedimento a ser realizado no heliário. (TODOS) 

 Todas as caixas devem ser conferidas diariamente (CABEÇA-DE-CHAVE) 

o Evitar a manipulação dos animais 

 Manipulação exclusivamente com auxílio do pincel. Nunca puxar pela 

concha.   (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 A quantidade de ração para adultos é de aproximadamente de 2,5g/cada. 

Esta proporção aumenta nos filhotes. (AUXILIAR) 

 Nunca deixar as colheres dentro dos recipientes de ração. Lavá-las 

diariamente. (AUXILIAR) 
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 Observar e registrar todos os óbitos (nas fichas individuais e na ficha de 

controle à parte). Conforme a quantidade de secreção/odor, troca-se a caixa. 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 As caixas com ração/água/algodão/chuchu devem ser trocadas diariamente 

e todos os resíduos/excedentes descartados. *O chuchu pode ser mantido 

na caixa caso tenha escargots aderidos, desde que esteja com aspecto 

fresco e não tenha sido muito consumido, para evitar a manipulação, assim 

como a ração caso não esteja molhada ou muito consumida. (CABEÇA-DE-

CHAVE) 

 Limpar a caixa com papel toalha e secar lâminas d’água, quando possível, 

sem encostar nas matrizes. (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Evitar trocas as caixas de lugar. 

 Trocar post-its e fitas crepes sempre que estiverem sujos e/ou mofados 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Trocar telas e elásticos sempre que estiverem sujos e/ou mofados 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 

 

 

ABERTURA DE CAIXA NINHO COM POSTURA (saladeira decorada) – ficha própria 

(CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Após a confirmação da postura, os ovos são retirados da terra, contados e 

transferidos para um recipiente plástico com tampa de fechamento 

hermético, aonde serão pesados e mantidos até o momento da eclosão. 

 Caso haja registro da matriz que fez a postura, os ovos são divididos de modo 

que em cada recipiente fiquem até 40 ovos. Se não for possível, dividir 

igualmente o número de ovos, sem que ultrapasse 40 por recipiente. Os ovos 

devem ser manipulados com auxilio de um pincel e pinça. 

 Caso não haja registro de postura ou duas matrizes realizando a mesma 

postura, não há divisão dos ovos e possivelmente descarte. 

 Os recipientes são pesados para obtenção do peso médio dos ovos.  

 Caixa ninho/juvenis/engorda recebem a mesma numeração; essa 

numeração é atribuída  

a cada caixa ninho em sequência dentro da linhagem, independentemente 

da geração. 

 Usar fita crepe para numerar, numeração sempre voltada para a frente da 

estante. 

 Preencher ficha (inclusive posição estante/nível em que a caixa será 

acondicionada – “primeira posição”). Ficar atento ao controle da geração. 

 Numerar a caixa usando fita crepe obedecendo a numeração sequencial pré-

existente das caixas ninhos da linhagem. 

 Transferir o ninho com postura para esta caixa já numerada, colocando ficha 

com post-it com data provável de nascimento (data de postura + 15 dias) 

 Repor o ninho retirado da caixa de matriz 

 

 

 Protocolo de montagem dos Ninhos para as matrizes: 
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o Ninhos de garrafa pet conforme padrão já adotado 

o Altura: depende da caixa utilizada para alojar as matrizes, mas tem 

por volta de 6 cm, com 1 dedo de “folga” 

o 300g de calcário para cada 10kg de terra 

 

PROTOCOLO DE NASCIMENTOS (CABEÇA-DE-CHAVE) – permanece ficha da 

caixa ninho  

 O nascimento é realizado no mínimo após 10 dias, e considera-se o dia de 

início do nascimento quando verificarem-se filhotes se movimentando na 

superfície ou na parede da vasilha. 

 Preencher a ficha da caixa ninho com o dia do início de nascimento. Esse dia 

será considerado a data de nascimento de toda a ninhada. 

Preencher post-it com a data da pesagem, que deve acontecer no dia seguinte ao 

nascimento. 

 

PESAGEM JUVENIS (mantidos na saladeira decorada) – ficha própria 

 Finalizar o nascimento junto com a realização da pesagem. (SETOR DE 

PESAGEM) 

 Juvenis são indivíduos de 0 a 60 dias de idade. (SETOR DE PESAGEM + 

CABEÇA-DE-CHAVE) 

 São contados e pesados (por caixa) a cada 30 dias: A CADA PESAGEM, 

TROCAR FITA CREPE e POST-IT colocando nova data de pesagem. 

(SETOR DE PESAGEM) 

 Não colocar pote de ração, apenas a folha de chuchu com a ração salpicada 

(levemente para não atolarem) (SETOR DE PESAGEM + CABEÇA-DE-

CHAVE) 

 Acrescentar uma piscina a essa caixa, com um chumaço de algodão para 

evitar afogamento. (SETOR DE PESAGEM + CABEÇA-DE-CHAVE) 

  

 

PROTOCOLO DE SELEÇÃO (SETOR DE PESAGEM ) 

 Na data de P60, o Setor de Pesagem deverá realizar a seleção 50%, 

selecionando os animais com maior peso e melhor conformação de concha 

 120 dias descarte de matrizes 

 

Escargots não selecionados: CAIXA ENGORDA 

Escargots selecionados: CAIXA MATRIZES 

 

PESAGEM ENGORDA (transferidos para a caixa retangular) – ficha própria 

 Os animais de engorda serão acondicionados nas caixas retangulares 

(verdes ou azuis) (SETOR DE PESAGEM). Sempre conferir bordas nesse 

tipo de caixa. 

 Cada indivíduo deve ser identificado individualmente (a fenotipagem a partir 

de 60 dias é individual) (SETOR DE PESAGEM) 
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 São pesados a cada 30 dias (P60, P90, P120, P150...): A CADA PESAGEM, 

TROCAR FITA CREPE e POST-IT colocando nova data de pesagem. 

(SETOR DE PESAGEM) 

 Na caixa engorda é colocado pote com ração e um pouco de calcário 

(SETOR DE PESAGEM + CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Na caixa engorda a piscina pode ficar sem algodão (SETOR DE PESAGEM 

+ CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Na caixa engorda a folha de chuchu permanece salpicada com ração 

(SETOR DE PESAGEM + CABEÇA-DE-CHAVE) 

 

PESAGEM MATRIZES – ficha própria 

 As matrizes serão acondicionadas nas caixas maiores (tampa preta) ou em 

caixas verdes, agrupadas por caixa da forma mais heterogênea possível 

(SETOR DE PESAGEM) 

 Todas as matrizes devem estar identificadas individualmente. A numeração 

da matriz é em sequência dentro da linhagem (N ou F). Ficar atento ao 

controle da geração. (SETOR DE PESAGEM) 

 As caixas de matrizes possuem numeração independente da outra 

sequência de numeração (n-j-e) da linhagem, e é atribuída a cada caixa de 

matrizes em sequência dentro da linhagem, independentemente da geração 

(SETOR DE PESAGEM) 

 São pesadas a cada 30 dias (P60, P90, P120, P150...): A CADA PESAGEM, 

TROCAR POST-IT colocando nova data de pesagem. Se matrizes de idades 

diferentes na mesma caixa, fazer um post-it e o controle de pesagem mensal 

para cada matriz em datas separadas, conforme cada data de nascimento. 

(SETOR DE PESAGEM) 

 Sempre observar e registrar cópulas e posturas (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 A cada 40 dias aproximadamente, ou de acordo com a demanda são 

adicionados ninhos nas caixas de matrizes durante 3 dias. Caso haja 

necessidade repor os ninhos nesse intervalo. (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 

ENCERRAR O MANEJO 

 Lavar e colocar para secar os utensílios utilizados (vasilhas, pincéis, 

tampinhas, colheres, ninhos vazios, etc.) (AUXILIAR) 

 Limpar bancadas e restos de papel, ração, verdura, resíduos do chão e 

deixar o ambiente limpo e organizado (AUXILIAR) 

 Abastecer e conferir encaixes dos umidificadores (AUXILIAR) 

 Apagar a luz (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Preencher a folha-ponto com horário de saída (TODOS) 

 Trancar a porta (CABEÇA-DE-CHAVE) 

 Jogar o lixo fora na lixeira ao lado do trailer (AUXILIAR) 

 

 

 

Inclusões na escala: 



31 
 

 

 ÀS SEGUNDAS E QUINTAS: Limpeza do umidificador 

 

 ÀS SEXTAS: Limpeza da sala e estantes 

 

 

 TROCA DE CAIXA: Apenas quando necessário (se caixa muito suja, e no 

máximo uma vez por semana).  

 

 TODO SÁBADO: reaplicar esmaltes 

 

Funções permanentes de reposição: 

 

 Designar uma equipe para controlar o estoque de 

 Ração 

 Terra+substrato 

 Fichas e Materiais de consumo 

 

Outras orientações importantes: 

 

 TODA E QUALQUER LAVAGEM DE CAIXAS, RECIPIENTES DE RAÇÃO E 

PISCINA DEVE SER FEITA COM DETERGENTE, ESPONJA LIMPA E ÁGUA 

SANITÁRIA, ENXAGUADA AO FINAL. DIARIAMENTE! 

 

 Registrar no caderno de registros todos os eventos do heliário que fogem à 

rotina: chegada de matrizes, novos lotes de terra, quebra de equipamento, uso 

de filme plástico, etc. 

 

 Respeitar área suja/área limpa 

 

 Terra + substrato devem ter sido esterilizados antes de serem utilizados 

 

 Nunca mais vai repetir numeração dentro da linhagem. 

 

 Água do tanque apenas para lavagem de materiais. Para borrifar e piscina, usar 

somente água do bebedouro. 

 

 Assinalar nos controles impressos as numerações de sequência, para facilitar as 

próximas numerações de matrizes/caixas, por linhagem 

 

 Protocolo de digitalização da escrituração: Registros digitados e atualizados uma 

vez por semana 
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 Nunca trocar o tipo de caixa em que os escargots estão (função exclusiva do 

SETOR DE PESAGEM) 

 

 Panos sujos deverão ser deixados em saco plástico na porta da sala da Leila. 

 

 Não deixar perto materiais sujos com limpos (tirar tudo que é sujo no mesmo dia! 

– pano, lixo, etc). 

 

 

 Não misturar produtos de limpeza com ingredientes de ração no mesmo armário. 

 

 Evitar tossir/espirrar, sobre os escargots 

 

 Evitar muito barulho 

 

 Proibido se alimentar no heliário 

 

 Todos os post-its devem ser guardados dentro dos crachás 

 

 Avisar sobre necessidade de reposição de materiais e etc. com pelo menos 3 

dias de antecedência 

 

 Comunicar imediatamente à coordenadora problemas com equipamentos, 

estrutura, deficiências, falhas de escrituração, parasitos, coisas esquisitas, 

gnomos e etc. 

 

 Manejo e escrituração de rotina devem ser acompanhados de planilhas 

experimentais 

 

 COMUNICAR IMEDIATAMENTE À COORDENADORA OSCILAÇÕES DE 

UMIDADE ACIMA DE 10% e/ou COM UR% ABAIXO DE 80% 
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ANEXO III 

Padrão de Procedimentos Operacionais - Abate 

(exceto experimentos à parte do manejo geral) 

Setor de Helicicultura 

Zootecnia-UFSJ 

 

 Os animais serão abatidos a partir de 15g ou a partir de 5 meses (150 dias), quando 

houver necessidade, realizando os seguintes procedimentos: 

 Os animais devem ser limpos, identificados, selecionados e pesados (peso pré-

purga). Após a pesagem são acondicionados em caixas com fornecimento de água 

apenas, de 3 a 5 dias. 

 Após esse período realizar a pesagem novamente (peso pós-purga). 

 Para a remoção da “baba”: 

 Mergulhar os animais em uma solução de água, vinagre e sal e misturar. 

Nesse momento os animais liberarão o muco. Deve-se enxaguar e repetir o 

processo quantas vezes forem necessárias até que se perceba a água limpa. 

 Transferir para uma panela com água suficiente para mergulhar os animais, 

em fogo brando e após a fervura esperar de 5 a 7 minutos. 

 Escorrer os escargots e reservar até que as carcaças atinjam temperatura 

que permita a manipulação das mesmas. 

 Pesar pós abate concha+carne e depois retirar a carne de dentro da concha, 

pesando separadamente para obtenção do peso da carne e do peso da 

concha. 

 


