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Resumo: O objetivo do trabalho foi abordar aspectos da produção e comercialização da Helicicultura, 

criação de caracóis principalmente da espécie Helix aspersa, que tem demonstrado anualmente um 

crescimento nacional e internacional. Nesse trabalho foi realizada uma ampla revisão de artigos e 

periódicos científicos com informações sobre a produção e comercialização de caracóis. Conclui-se que a 

produção de caracóis é fácil e viável economicamente.  
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ZOOTECHNICAL AND ECONOMIC VIABILITY OF HELICULTURE (Helix aspersa)  

 

Abstract:  The objective of the study was to address aspects of the production and commercialization of 

Heliciculture, the creation of snails mainly of the Helix aspersa species, which has demonstrated annual 

national and international growth. In this work a broad review of scientific articles and journals with 

information on the production and commercialization of snails was carried out. It is concluded that the 

production of snails is easy and economically viable. 
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INTRODUÇÃO  

Helicicultura é um dos ramos da Malacocultura, criação de moluscos marinhos, de água doce e terrestre 

para consumo humano (Oliveira, 2014), que realiza a produção de caracóis, principalmente da espécie 

europeia Helix aspersa, para fins alimentares da carne do molusco, popularmente conhecido Escargot, 

sendo constituído ricamente de proteínas, vitaminas, sais minerais e possuindo baixo teor calórico 

(Vieira, 2014), além de auxiliar no combate do colesterol, devido seu alto teor de ácidos graxos 

polinsaturados, ser pobre em lipídeos, podendo ser consumidos por pessoas com problemas hepáticos, 

arteriosclerose e obesidade, possuindo ainda outras importantes vantagens nutritivas à saúde (Lopes, 

2005). Essa iguaria possui um grande contexto histórico, sendo um alimento muito consumido no 

continente europeu, principalmente pela França (Hayashi et al., 2004), contudo, percebe-se que com a 
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globalização houve uma disseminação sobre tal alimento no mundo, despertando o interesse de várias 

pessoas e tornando o prato em uma comida de alto requinte. Já no Brasil, percebe-se que ainda há pouco 

consumo interno, estimando-se que a produção anual seja de 25 toneladas, que é inferior 

comparativamente a produção da França de 45 mil toneladas (Júnior, 2011), sendo os franceses os 

maiores consumidores de caracóis do mundo, cerca de 1 kg por habitante ao ano, devido a questões 

principalmente culturais (Barreto, 2013). Sendo assim, a produção brasileira de caracóis ainda é 

pequena, devido as poucas pesquisas sobre o cultivo de caracóis nas condições climáticas do Brasil 

(Hayashi et al., 2004), as pessoas considerarem o prato como sendo de elite (Barreto, 2013) e também 

quanto ao preconceito e desinformação da população sobre essa iguaria (Barrilari, 2018), mesmo com 

um setor produtivo que apresenta viabilidades técnicas e econômicas na criação de moluscos, devido ao 

fato dos investimentos iniciais na área serem baixos, os retornos financeiros altos e o manejo, 

juntamente com as instalações serem facilmente aplicáveis.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Facilidade zootécnica 

A criação de escargot possui princípios importantes à serem analisados, como por exemplo o 

manejo nutritivo e reprodutivo, instalações, cuidados profiláticos e conhecimento quanto a fisiologia dos 

caracóis criados em cativeiro para posterior comercialização de sua carne.   

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

justamente pela necessidade dos criadouros terem no mínimo 20m², possuírem água potável, abrigarem 

os animais de ventos e do ambiente exterior de temperaturas extremas. Tais cuidados climáticos se 

devem ao fato dos caracóis comestíveis serem extremamente sensíveis a mudanças bruscas na 

temperatura, apresentando inclusive uma fisiologia capaz de realizar hibernação em climas frios e 

estivação em climas quentes, sendo assim, criadores de escargot evitam mudanças na temperatura, 

justamente para controlar tais processos fisiológicos que ocasionam no atraso de crescimento dos 

moluscos. A melhor forma de contornar tais mudanças climáticas extremas é através de equipamentos 

capazes de garantir qualidade térmica, sanitária e alimentar aos animais, além de ser necessário o uso de 

umedecedores, higrômetros e termômetros.   

Canaud (2007) mostrou que a nutrição nesses caracóis é baseada principalmente em vegetais, 

pois são animais herbívoros, contudo, o uso de rações deve ser adequado quanto a sua composição 

nutritiva, respeitando as necessidades nutricionais do animal. Sendo assim, é importante oferecer 
constantemente água potável e a alimentação correta de acordo com a espécie cultivada. 

Ainda segundo Canaud (2007), quanto ao manejo reprodutivo, 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 calcáreo 

no interior do orifício (Galvão, 2010). 

Os cuidados profiláticos são outra vertente que os produtores de caracóis devem ter em mente 

durante a criação desses animais, pois para que se evite a contaminação do local e consequentemente o 

surgimento de doenças ou microrganismos na criação é importante adotar medidas profiláticas, como 

limpeza constante do criadouro, comedouros, bebedouros, equipamentos e demais utensílios do sistema 

produtivo, além de manter os níveis ideais de umidade, temperatura do local e utilizar cal como produto 

desinfetante (Canaud, 2007). 

 Segundo Ribeiro (2013), existe três tipos de sistemas de criação, o extensivo (escargots criados 

ao ar livre), semi-intensivo (eclosão dos ovos ocorre em lugar controlado) e intensivo (criação de 

escargots em cativeiro).  

Sendo assim, apesar da umidade, temperatura e fisiologia dos caracóis comestíveis serem fatores 

importantes na criação, as técnicas zootécnicas demonstram ser viáveis, justamente por tais animais não 

necessitarem de espaços grandes, nem de instalações extremamente elaboradas. Além de não 

apresentarem dificuldades reprodutivas e não possuírem restrições alimentares extremas. Com isso, 

percebe-se que é possível iniciar uma helicicultura em pequenas propriedades, com pouca mão de obra 

ou até mesmo familiar e adquirir em pouco tempo uma boa quantidade de animais.  

Lucratividade econômica  

Devido aos baixos custos iniciais em investimento na criação de escargot, cerca de R$ 450,00, 

com a compra de cinco dúzias de matrizes geneticamente selecionadas e de recipientes como criadouro, 
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o número de produtores cresceu 60% desde o início da década de 90. É perceptível o lucro após 14 

meses, com um plantel de 300 animais e um rendimento mensal de R$ 1400,00 (Cardoso, 2002). 

 O comércio de caracóis ocorre principalmente em virtude de sua carne, porém, também é 

possível observar a venda de sua concha para confecção de produtos artesanais (Ribeiro, 2013).  

Atualmente a produção nacional é insuficiente para abastecer o mercado interno, sendo a 

comercialização exclusiva para restaurantes, hotéis, supermercados e indústrias de ração, sendo feita 

desde o animal vivo, para reprodução ou consumo, congelados, resfriados, fervidos ou, até mesmo, já 

preparados. A venda é feita por quilo, totalizando em média 150 ou 100 de caracóis da espécie Helix 

aspersa, espécie mais comercializada e consumida (Vieira, 2014), como é possível observar na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Espécie Helix aspersa. Fonte: Rice (2015) 

 

Os caracóis comestíveis levam em média seis meses para atingir 15 gramas, sendo este o peso 

ideal para abate. Em média, um prato contendo seis escargot custa R$ 50,00 (Vasconcelos, 2009) e um 

saco com 1 quilo desses caracóis sairia na faixa dos R$ 200,00 (Júnior, 2011).  

Levando-se em consideração a baixa produção nacional, cerca de 25 toneladas anuais e o 

aumento da demanda brasileira, os produtores esperam reduzir as importações e aumentar o número de 

criadores de escargot no Brasil (Júnior, 2011). 

Segundo Martínez (2014), em relação à comercialização no exterior, estima-se que atualmente o 

consumo de caracóis comestíveis ultrapasse as 300 mil toneladas e que essa proporção se multiplicará 

por cinco em 20 anos, sendo o consumo mundial em torno dos 1,5 milhão de toneladas de escargot. Um 

produtor de caracóis pode realizar exportações se tiver a capacidade e a produção de em média 10 

toneladas de escargot. Os principais países consumidores e importadores desse produto são França, Itália 

e Espanha e os principais exportadores são Iugoslávia, Turquia e Marrocos (María Laura Martínez, 

2014).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É perceptível observar que a criação de caracóis da espécie Helix aspersa é vantajosa em vários 

sentidos, principalmente quanto aos processos zootécnicos exigidos e a comercialização interna e 

externa que tem demonstrado crescimento anualmente. Portanto, a criação de caracóis pode ser realizada 

principalmente de maneira secundária, para acrescentar na renda de pequenos produtores, assim como de 

grandes produtores. Isso se deve ao fato da criação de escargot não necessitar de áreas grandes, nem de 

cuidados sofisticados, podendo ser realizada com eficiência e simplicidade, garantindo lucro aos 

produtores.  
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