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Resumo

O presente dossiê discorre sobre aspectos relacionados à criação em
cativeiro do polvo comum, cientificamente denominado Octopus
vulgaris. Neste, podem ser encontradas informações sobre as
características estruturais e hábitos, bem como sobre as técnicas de
criação de polvo em cativeiro, abordando aspectos como: reprodução,
alimentação, crescimento, engorda e condições de
higienização do cativeiro.

Assunto

CULTIVOS E SEMICULTIVOS DA AQÜICULTURA EM ÁGUA
SALGADA E SALOBRA NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
Aquicultura; ciclo de vida; criação; gestão ambiental; Octopus
vulgaris; polvo; reprodução; reprodução animal; sistema de
criação

Palavras-chave

Salvo indicação contrária, este conteúdo está licenciado sob a proteção da Licença de Atribuição 3.0 da Creative Commons. É permitida a
cópia, distribuição e execução desta obra - bem como as obras derivadas criadas a partir dela - desde que dado os créditos ao autor, com
menção ao: Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - http://www.respostatecnica.org.br
Para os termos desta licença, visite: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

DOSSIÊ TÉCNICO

Sumário

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 3

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 3

3. ESTRUTURA DO POLVO ...................................................................................................... 3
3.1 Cabeça ................................................................................................................................. 4
3.2 Tentáculo ............................................................................................................................. 4
3.3 Pigmentação da pele .......................................................................................................... 5
3.4 Sistema nervoso ................................................................................................................. 7
4. Ciclo de vida .......................................................................................................................... 7
5. Reprodução ............................................................................................................................ 8
6. Alimentação ......................................................................................................................... 10

7. TÉCNICAS DE CRIAÇÃO .................................................................................................... 11
7.1 Captura ............................................................................................................................... 12
7.2 Tanques .............................................................................................................................. 14
7.3 Higienização ....................................................................................................................... 15
7.4 Crescimento e engorda ..................................................................................................... 15
7.5 Produção e Comercialização ............................................................................................ 16
7.6 Exportação ......................................................................................................................... 18

8. IMPORTANCIA NUTRICIONAL E OS ASPECTOS HISTOLÓGICOS ................................ 18

9. LEGISLAÇÃO ....................................................................................................................... 19

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ................................................................................... 19

REFERÊNCIAS ......................................................................................................................... 20

2

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

DOSSIÊ TÉCNICO

Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
O polvo é um animal encontrado na maior parte do mundo. Trata-se de moluscos marinhos
integrantes da classe Cephalopoda, que abrangem cerca de 700 espécies, e da Ordem
Octopoda, com aproximadamente 200 espécies neste grupo, sendo a espécie Octopus
vulgaris, comumente conhecido como polvo-comum, uma das mais importantes em termos de
valor comercial (ELIAS, 2012).

Em virtude do seu vasto interesse comercial e biológico, seu alto valor e êxito no mercado, o
polvo-comum é a espécie mais conhecida. Possui um ciclo de vida curto; alta fertilidade; rápido
crescimento; além de se adaptar com facilidade em cativeiro (REIS, 2011).

A aquicultura tornou-se, então, uma das opções mais utilizadas na fabricação de alimento para
consumo da população mundial (ELIAS, 2012). Por esse motivo houve crescimento na captura
e criação de polvo no Brasil (CASTANHARI, 2007).
Segundo Silva (2009), “o polvo tem um corpo mole, não tem esqueleto interno (como as lulas e
as sépias), nem externo (como o Nautilus)”. Ao se sentir ameaçado, o polvo libera uma tinta,
como meio de defesa; além de poder se camuflar, mudando a cor visível e a sombra de sua
pele. Normalmente, os machos são maiores que as fêmeas (SILVA, 2009).

Os polvos são carnívoros e a proteína é a sua principal fonte de energia. Seu habitat é o fundo
do mar em contato com o substrato e podem ser localizados em águas tropicais, subtropicais e
temperadas (IGARASHI, 2010). Caracterizam-se por nadar rápido e desfrutam de certas
características como nos vertebrados mais desenvolvidos: boa visão, fácil aprendizado, além
de um sistema nervoso bem instruído (REIS, 2011).

Esse dossiê surge a partir da ideia de que a criação de polvo em cativeiro é economicamente
importante, diante das distinções biológicas a ele empregadas. Apesar de ser pouco
consumida no Brasil, a carne de polvo em outros países é uma iguaria muito estimada, fato que
estimula as tentativas de criação em cativeiro (INSTITUTO DE PESCA, 2010).

2 OBJETIVOS

O objetivo deste dossiê, com vista a sua criação, é explorar aspectos fisiológicos do polvo em
sua estrutura, bem como seu ciclo de vida, reprodução, alimentação, crescimento, produção e
captura, além de relatar sobre a sua importância nutricional e as legislações vigentes.

3 ESTRUTURA DO POLVO

Dentre os moluscos marinhos cefalópodes, o polvo comum, Octupus vulgaris, é a espécie mais
conhecida e estudada diante do seu interesse biológico e comercial (ARAÚJO, 2013).
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O polvo comum é de fácil identificação pelo formato do corpo, com tendência esférica sendo
claramente separado da cabeça por uma chanfradura (PEREIRA, 2012). Pode pesar 10 kg ou
mais, chegando a 1,5 m de comprimento quando criado em cativeiro (SILVA, 2009).

Os órgãos são protegidos pelos fortes músculos do manto, os quais auxiliam na respiração e
contração. Possui, ainda, abertura para ajudar na passagem à água, conhecido como sifão.
Normalmente a coloração do polvo-comum apresenta um padrão sarapintado ou reticulado
(ARAÚJO, 2013; CANTINI, 2008).
3.1 Cabeça

Segundo Araújo (2013), o polvo tem a cabeça bastante diferente do seu corpo, 5 a 8 vezes
maior que esta. O manto fica atrás da cabeça, em uma posição contrária aos tentáculos,
apresentando uma estrutura bastante forte que mantém os demais órgãos do animal. Hord
(2013) e Cantini (2008) completam, informando que esse manto abriga um par de brânquias
com sete a onze lamelas branquiais externas, três corações, seu sistema digestório e suas
glândulas reprodutivas.

Por meio de um sifão (funil ventral), localizado ainda na cabeça dos polvos, os cefalópodes
nadam em uma técnica com características comuns à propulsão a jato, através da eliminação
forçada de água da cavidade do manto. A força com que a água é expelida controla a
velocidade de locomoção (ARAÚJO, 2013).

3.2. Tentáculos

O polvo possui oito tentáculos, muito maiores que o corpo, sendo o par dorsal um pouco menor
que os restantes. Apresenta, ainda, duas fiadas de ventosas na parte interna de cada braço e
fortes ventosas ao redor da boca. Essas são utilizadas para locomoção, caça e sua própria
defesa. As ventosas de seus tentáculos dão uma maior percepção e permitem ao polvo
apoderar-se com força e sucção suas presas. (SILVA, 2009).

Segundo Araújo (2013), apesar de estarem mais adaptados para se movimentar por cima das
rochas, os polvos nadam para trás, utilizando os discos de sucção dos seus braços para se
deslocarem. Silva (2009) informa, também, que “os polvos também possuem receptores
sensitivos em seu corpo, onde suas ventosas são equipadas com quimioreceptores. Seus
braços contêm sensores de tensão, permitindo-os saber o quanto eles estão distendidos”. De
forma complementar, Hord (2013) discorre sobre o método de locomoção preferido do polvo:
O método preferido de locomoção para muitos polvos é um tipo de caminhada.
Fileiras de ventosas na parte de baixo de cada tentáculo permitem que o polvo
se mova ao longo do solo do oceano. Como seus tentáculos são altamente
sensíveis - cada ventosa tem até 10 mil neurônios - o polvo pode aprender
muito sobre as redondezas e pode até encontrar casualmente um alimento
saboroso (HORD, 2013).

www.respostatecnica.org.br

4

DOSSIÊ TÉCNICO

Segundo Cantini (2008), ainda com seus tentáculos, o polvo dispõe de muitos disfarces,
podendo alterar sua pele para assumir uma diversidade de cores e texturas que se misturam
às cores do ambiente em que estão, ou seja, são cromatóforos. Hord (2013) explica sobre a
fuga como outro método de defesa destes animais:
O polvo pode nadar a velocidades muito mais altas, se necessário. Quando ele
quer fazer uma fuga rápida, ele capta água para dentro de seu manto e depois
ele o fecha para prender a água. Em seguida ele expele a água armazenada
vigorosamente através do funil, o que o propulsiona na direção oposta em
velocidades de até 40 km/h. Usando esse método (muito parecido com encher
um balão com ar e depois deixá-lo voar), o polvo pode mudar sua direção
apontando seu funil para um caminho diferente (HORD, 2013).

A fim de capturar presas, o polvo utiliza seus longos e flexíveis tentáculos (HORD, 2013).
Embora o polvo não tenha dentes na acepção padrão, ele tem vários outros
métodos tão efetivos quanto os dentes para rachar crustáceos e moluscos.
Dentro de sua boca, ele tem um forte bico retrátil similar ao do papagaio. Esse
bico é útil para quebrar conchas de moluscos e rasgar a carne. Ao lado do bico
está a rádula, uma língua farpada que o polvo usa para raspar um animal para
fora de sua concha uma vez que ela esteja aberta. E se essas "ferramentas"
não derem conta do recado, o polvo também tem um órgão coberto de dentes
chamado papila salivar que ele pode usar para furar as conchas. A secreção
corporal da papila também corrói a concha e enfraquece a presa de modo a ser
consumida.
Um dos métodos preferidos dos polvos para capturar presas enquanto nada é
envolvê-las na teia de pele entre seus tentáculos como se as capturasse com
uma rede. Depois ele devora a presa com o bico (HORD, 2013).

3.3 Pigmentação da pele

Na fase adulta, o predador que mais apresenta risco ao polvo é o homem. Ao contrário do que
ocorre com a maioria doa moluscos, o polvo não possui concha protetora. Ao invés disso,
apresenta algumas técnicas de defesa (CANTINI, 2008).

Por isso o animal apresenta características como camuflagem e libertação de jatos de tinta que
enganam os seus predadores, além de possuir capacidade de sobrevivência à privação de
oxigênio (PEREIRA, 2012).
“Como na maioria dos cefalópodes, os polvos possuem três principais elementos cromáticos na
pele: cromatóforos; iridóforos; e leucóforos, que produzem os diferentes padrões cromáticos
que desempenham papéis importantes no comportamento polvo” (ELIAS, 2012).
Segundo Elias (2012), “os cromatóforos são células pigmentares especializadas que
representam os primeiros elementos cromáticos presentes na pele das para-larvas e devido
suas diversas projeções citoplasmáticas, obtêm um aspecto estrelado”. Cada um contém três
bolsas de cor que cobrem toda a pele dos cefalópodes, ajudando na técnica de camuflagem.
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Segundo Hord (2013), cada cromatóforo é cercado por músculos e estes assumem formas
diferentes, relaxado ou contraído, a partir de qual pigmento é mostrado. “Cada cromatóforo é
independentemente controlado pelo sistema nervoso, o que permite um alto grau de
complexidade na exibição de cores”, fazendo com que os polvos mudem de cor em menos de
um segundo.

Figura 1 – Anatomia do Polvo
Fonte: (CANTINI, 2008)

Os iridóforos, segundo Hord (2013), são células reflexivas na pele que acentuam ainda mais as
mudanças de cor do polvo, espelhando as cores do ambiente nos entornos. “Projeções na
pele, chamadas papilas, ajudam no disfarce, mudando texturas para se misturar mais
rapidamente com substâncias como o coral ou a areia”.

Os leucóforos são uma camada de camada profunda de células brancas que têm por função
refletir, de qualquer ponto, todos os comprimentos de onda de luz que as atingem
(VICENZO, 2012; DESCOBERTA..., 2006)

A defesa do polvo por jato de tinta ocorre a partir da ejeção da substância localizada em uma
bolsa de tinta próxima ao seu sistema digestivo. Sobre isso, Hord (2013) explica:

Quando necessário, o polvo pode ejetar tinta para fora da bolsa junto com uma
rajada de água a partir do funil. A combinação cria uma nuvem negra. O polvo
pode soltar a tinta em pequenas bolhas que servem como iscas, ou pode soltála em uma grande massa para encobrir uma fuga rápida. Para completar, a
tinta contém tirosinase, um composto que prejudica o olfato e o paladar, o que
confunde ainda mais o predador (HORD, 2013).

www.respostatecnica.org.br
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3.4 Sistema nervoso

Tanto o sistema nervoso quanto os órgãos sensoriais do polvo são bastante desenvolvidos.
Seus olhos, por exemplo, são similares aos dos humanos, possuindo íris, pupila, cristalino e
retina, sendo excelente na identificação de presas e no alcance do ponto exato para fisgá-las
(CANTINI, 2008).
Seu cérebro, apesar de ser “proporcionalmente tão grande quanto os cérebros de pássaros e
mamíferos”, como informa Hord (2013), possui um alto nível de organização para realizar
tarefas, como a liberação de tinta para camuflagem ou defesa. No entanto, três quintos dos
nervos destes animais estão distribuídos pelos tentáculos.

Hord (2013) informa, ainda, que os tentáculos do polvo têm um sistema nervoso independente,
ou seja, “o cérebro pode simplesmente delegar ordens, enquanto o tentáculo é responsável por
decidir exatamente como executar a ordem. Isso significa que o cérebro pode dar uma rápida
tarefa ao tentáculo e então não ter mais que pensar sobre aquilo” (HORD, 2013)
4 CICLO DE VIDA

O polvo vive de doze meses a três anos, ou seja, possui um ciclo de vida bastante curto. Logo,
o seu desenvolvimento é muito acelerado, podendo atingir 10 kg de peso durante seu ciclo de
vida. Isso porque polvo jovem aumenta seu peso em cerca de 5% ao dia, devido à facilidade
em transformar o alimento em massa corporal. Do peso de um polvo adulto, 1/3 corresponde
de toda alimentação que este ingeriu (ARAÚJO, 2013; HORD, 2013)
O ciclo de vida do polvo é composto por fases sequenciais, desde o embrião, passando pela
fase larval, juvenil, sub-adulto, adulto até o estádio senil (SALGADO, 2000 apud IGARASHI,
2010). “As fases iniciais do ciclo de vida do polvo-comum e o seu recrutamento estão
diretamente relacionados com a temperatura da água” (ASSUNÇÃO, 2012).
Igarashi (2010) pormenoriza o ciclo de vida do polvo comum (O. vulgaris), inclusive
relacionando-o ao cultivo. Explica, inicialmente, que este é um octópode com pequenos ovos
(2-3 mm). Quando recém-eclodido, caracteriza-se um planctônico, com peso aproximado de
1,2 mg e comprimento do manto de 1,7 mm (MANGOLD, 1997 apud IGARASHI, 2010).
A duração do estágio planctônico de O. vulgaris depende da temperatura e
varia de 33 a 40 dias quando cultivado na temperatura média de 24,7 ºC e de
50 a 60 dias a 21 ºC. Após 12 a 24 meses de crescimento, os adultos pesam
de 2 a 10 kg, com machos maturando com 190 g e fêmeas com 1.000 a 2.000
g, no Mediterrâneo (MANGOLD, 1997; BOLETZKY, 1973; MANGOLD, 1983;
VILLANUEVA, 1995; ITAMI et al. 1963 apud IGARASHI, 2010).

O ciclo de vida curto, de 12 a 18 meses, o crescimento rápido até 13% da
biomassa/dia e a taxa de conversão alimentar de 15% a 43% são consideradas
as características básicas mais relevantes que influenciaram o cultivo de O.
vulgaris. Tal como a maior parte dos cefalópodes é uma espécie carnívora
durante todo o seu ciclo de vida (MANGOLD; BOLETZKY, 1973; MANGOLD,
1983; NAVARRO; VILLANUEVA, 2003; SALGADO, 2000 apud IGARASHI,
2010).

7

2012 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT

Criação de polvo em cativeiro

Igarashi (2010) explana, ainda, que Iglesias et al. (2002) foram os primeiros pesquisadores a
completar o ciclo de vida do polvo, sob condições de cultivo, foi completado pela primeira vez
no ano de 2001 por, usando Artemia e zoeas de caranguejo spider crab (Maja squinado) como
alimento. "A sobrevivência, durante o cultivo, de paralarvas foi de 31,5% / dia após a eclosão,
pesos de 0,5 a 0,6 kg na idade de seis meses e peso de 1,6 kg dois meses mais tarde”
(IGLESIAS et al., 2002 apud VAZ-PIRES et al., 2004 apud IGARASHI, 2010).

O seu ciclo de vida encerra-se após a reprodução. Após este período, o macho morre e a
fêmea deposita a postura. O número de ovos varia podendo chegar até a 500.000, em espaços
e conchas vazias. A partir daí a fêmea passa a cuidar exclusivamente dos ovos, deixando
inclusive de se alimentar até o momento do nascimento dos pequenos polvos, que pesam em
média 0,001g. A fêmea morre em seguida (AQUARIO VASCO DA GAMA, [200-?]).

5 REPRODUÇÃO

Quando alcança a idade adulta, o polvo tem, naturalmente, a ânsia pelo acasalamento, pois
assim como as demais criaturas, a principal finalidade deste animal é reproduzir (HORD, 2013).

Figura 2 - Macho e fêmea do polvo de anéis azuis acasalando
Fonte: (HORD, 2013)

O polvo macho tem um tentáculo modificado chamado hectocotylus que tem
cerca de um metro de comprimento e que contém fileiras de esperma.
Dependendo da espécie, ele aborda uma fêmea receptiva e insere o tentáculo
dentro do oviduto dela, ou retira o tentáculo e o dá à fêmea para que ela o
armazene em seu manto e o use mais tarde. Neste último caso, o tentáculo é
mantido pela fêmea até por os ovos e, nesse momento, ela tira o tentáculo e
fertiliza-os espalhando o esperma sobre os ovos (HORD, 2013).

www.respostatecnica.org.br
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De acordo com cada espécie e a depender da temperatura da água, os ovos precisam ser
incubados entre dois e dez meses. A temperatura da água e condições de salinidade devem
ser mantidas entre 13 a 20°C e 32 a 35%, respectivamente. Até eclodirem, os ovos são
cuidados pela fêmea, a qual deixa, inclusive, de se alimentar, auxiliando a passagem de
correntes entre os ovos a fim de deixá-los limpos e protegidos dos predadores. Após o
nascimento, eles ficam sozinhos até atingirem os 10 milímetros. A taxa estimada é de 1% de
sobrevivência para o polvo gigante do Pacífico (HORD, 2013; IGARASHI; 2010)
“Dependendo das espécies, alguns polvos começam a vida como pontos minúsculos flutuando
na superfície do oceano, que se deslocam para baixo depois que alcançam um tamanho maior,
enquanto alguns começam um pouco maiores no fundo do oceano.” (HORD, 2013).

FIGURA 3 - Ovos e polvos gigantes do Pacífico recém-nascidos
Fonte: (HORD, 2013)

Segundo Igarashi (2010), para fins de cultivo comercial, “conserva-se uma proporção de um
macho para uma fêmea entre os reprodutores de O. vulgaris; em tanques retangulares com
capacidade entre 5 a 10/m³; com pouca luz para que ocorra o nascimento mais rápido”.
5.1 Cultivo de para-larvas

O cultivo de para-larva de polvo comum vêm sendo experimentado principalmente
no Japão ) e na Espanha, para obtenção de sub-adultos utilizados no cultivo (ITAMI et al.,
1963; IMAMURA, 1990; HAMASAKI et al., 1991 (VILLANUEVA, 1994, 1995; IGLESIAS et al.,
2004 apud IGARASHI, 2010).
As para-larvas do polvo eclodem com 1,5 a 2,9 mm de comprimento total (IGLESIAS et al.,
2007), são planctônicas, nadam ativamente e têm alta taxa metabólica (VILLANUEVA, 1995;
PARRA et al., 2000; IGLESIAS et al., 2000; NAVARRO; VILLANUEVA, 2003 apud IGARASHI,
2010).

A alimentação recomendada para estes é copepodas, crustáceos zoeae e mysidacea,
zooplâncton cultivado, Artemia salina, ictioplâncton e, finalmente, de crustáceos zoeae obtidos
em laboratório da reprodução de estoques de caranguejo (Carcinus maenas), caranguejo
swimming crab (Necora puber) e camarão (Palaemon serratus) (IGLESIAS et al., 2000 apud
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IGARASHI, 2010). No entanto, Villanueva et al. (2002 apud IGARASHI, 2010) concluíram que
os recém-eclodidos alimentados com náuplios de Artemia a 10 ml e microcápsulas
apresentaram maior crescimento e atividade proteolítica que os indivíduos alimentados com
concentrações menores de Artemia.

Segundo Iglesias et al. (2000 apud IGARASHI, 2010), as para-larvas de O. vulgaris podem ser
introduzidas nos tanques de cultivo no mesmo dia da eclosão, em uma proporção de 10 paralarvas/litro, com 24 horas diárias de iluminação. Explicam, ainda, que o fundo do tanque pode
ser limpo a cada quatro dias e que ¼ do volume de água deve ser renovado e a temperatura
pode variar de 18 a 20 ºC. Microalgas (Isochrysis galbanae Tetraselmis suecica) podem ser
introduzidas nos tanques de cultivo, a fim de ajustar sua concentração em 150.000 células/ml.
“No Japão, Itami et al. (1963 apud IGARASHI, 2010) foram os pioneiros no cultivo de O.
vulgaris e tiveram êxito usando Palaemon serriferzoeae como sua principal presa. Eles
obtiveram juvenis bentônicos aos 33 dias mantendo uma temperatura média de 24,7 °C e
alcançando uma taxa de sobrevivência de 5% em 60 dias” (IGLESIAS et al., 2007 apud
IGARASHI, 2010). Sobre o período planctônico do polvo cultivado, informa-se (IGARASHI,
2010):
A duração do período planctônico de O. vulgaris depende da temperatura e
leva cerca de 47 a 54 dias a 21,2 °C, e 30 a 35 dias a 23 °C (), após o qual os
octopuses iniciam o assentamento no fundo (IGLESIAS et al., 2007 apud
IGARASHI, 2010). Mais especificamente, a fixação das para-larvas no fundo
pode acontecer aos 30 ou 40 dias após a eclosão dos ovos, a uma temperatura
media da água de 24,7 °C, pesando os animais entre 0,1 e 0,25 g (ITAMI et al.,
1963; IMAMURA, 1990; VILLANUEVA, 1995 apud IGARASHI, 2010).

Ressalta-se, ainda, que “embora o cultivo de para-larvas em escala de laboratório seja possível
usando como alimento crustáceos obtidos na natureza, ou zoea de caranguejo cultivada, as
sobrevivências no estágio bentônico de O. vulgaris foram relativamente baixas (8,0% e 8,9%,
respectivamente)” (ITAMI et al., 1963; OKUMURA et al., 2005; VILLANUEVA, 1995 apud
IGARASHI, 2010).

6 ALIMENTAÇÃO

O polvo é uma espécie carnívora, assim como a maioria dos cefalópodes. No entanto, nas
suas primeiras semanas, da 5ª à 12ª, alimenta-se de plâncton (SALGADO, [200-?];
CASTANHARI, 2007).
A alimentação do polvo jovem é semelhante ao da fase adulta (REIS, 2011). Segundo
Archidiacono (2007), o polvo comum altera o seu hábito alimentar na passagem de pequenos
crustáceos para crustáceos maiores e durante o seu crescimento rejeita qualquer excesso de
alimento.

Os alimentos da sua preferência são os crustáceos, em especial os caranguejos, seguindo-se
os moluscos e por fim os peixes, apesar de se alimentar de uma grande variedade de presas.
Apesar de preferir alimentos vivos, o animal se adapta a se alimentar com pedaços de
caranguejo, peixes ou moluscos mortos (SALGADO, [200-?]; CASTANHARI, 2007; IGARASHI,
2010).
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A captura de presas móveis ocorre por meio de um ataque frontal rápido, em que o polvo salta
sobre a sua presa com os braços e membrana interbraçal estendidos, formando como que um
paraquedas, envolvendo a presa. O alimento é levado até à boca, que possui uma estrutura
córnea que lembra o bico de um papagaio, onde a saliva é incitada (SALGADO, [200-?]).
Ainda segundo Salgado ([200-?]), “a saliva contém uma toxina, a cefalotoxina, que paralisa a
presa e que, simultaneamente, atua de forma altamente específica sobre os ligamentos
músculo-esqueleto do caranguejo, fazendo com que os tecidos se desprendam do
exosqueleto”.

Os filhotes do polvo comum se alimentam de plâncton na superfície, tais como larvas de
caranguejos e estrela-do-mar, inclusive quando a sua descida ao fundo do mar ocorre mais
assiduamente, indo até a primeira metade da profundidade do mar, ou seja, não há grandes
mudanças nos seus hábitos de alimentação. Em aquários, no período de mudança, é essencial
que o animal consuma larvas de crustáceos (REIS, 2011).

Na criação em cativeiro, os peixes, siris e mexilhões podem ser mantidos congelados e, na
véspera, são descongelados e entregues inteiros aos polvos, em um recipiente fechado, desde
que não cause interferência ao meio ambiente (CARVALHO FILHO, [200-?]).

7 TÉCNICAS DE CRIAÇÃO

O polvo pode ser cultivado por vários motivos, dentre os quais o rápido crescimento
principalmente dos machos; a elevada transformação do alimento, incluindo ao seu próprio
peso 40-60% do alimento consumido; alto valor proteico em sua estrutura corporal, elevada
fecundidade produzindo de 100 a 500 mil ovos por fêmea; alto rendimento (92%) da parte
comestível; preços compensadores e um mercado internacional em crescimento (TEIXEIRA,
2011).

Segundo Reis (2001), outras características do polvo tornam ainda mais interessante à criação
de polvo, dentre as quais a alta taxa de fecundidade e a boa quantidade de carne. O elevado
preço que a sua carne tem nos mercados internacionais, principalmente na Coréia, na Itália e
na Espanha é outro aspecto relevante.

O cultivo consiste, basicamente, na engorda de indivíduos capturados no meio ambiente com
peso entre 300 a 750 gramas, até que seja atingido o seu peso comercial (REIS, 2011), de 3 kg
para machos e 2,5 kg para fêmeas de O. vulgaris (IGARASHI, 2010).

Os problemas tecnológicos existentes fazem com que o polvo seja pouco cultivado;
Conseguindo solucioná-los, o polvo pode ser tornar uma das espécies mais produzidas
mundialmente. Algumas pesquisas apontam que o animal pode chegar a ser a segunda
espécie marinha mais cultivada, superado apenas pelas ostras (INSTITUTO DE PESCA, [200?]).
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Essa previsão extremamente favorável fundamenta-se na fácil adaptação das espécies de
polvo ao cativeiro e na elevada taxa de conversão do alimento ingerido em massa corporal,
quando alimentados com suas presas naturais, como caranguejos. Mais de 50% do alimento
ingerido pode ser incorporado ao corpo dos polvos, este índice em outros invertebrados é de
30% (REIS, 2011).

7.1 Captura

A captura de polvo vem sofrendo reduções em todo o mundo, com exceção da China. Sendo
assim, a aquicultura é a única alternativa para manter ou aumentar o consumo por pessoa
(CASTANHARI, 2007).

O polvo comum é encontrado tradicionalmente em fundos de pedras ou cascalhos, em
profundezas de até 150 m (SILVA, 2009). De acordo com Pereira (2012), o polvo comum é
facilmente achado em águas continentais e ilhas.

Normalmente as artes de pesca empregadas para a captura de polvo são os alcatruzes (potes)
e os covos (PEREIRA, 2012; SILVA, 2009):

Os alcatruzes são a arte de pesca fixa mais utilizada na região Algarvia, que
consistem em recipiente de forma cilíndrica feitos de barro ou mais
recentemente de plástico (PEREIRA, 2012).
Essa pesca é realizada sobre o leito marinho com o uso de um espinhel de
potes, ou seja, um grande cabo principal (linha mestra) ao qual se prendem os
potes (cujo número varia de 500 a mais de 5.000, conforme a região), a
intervalos regulares, por meio de cabos secundários mais finos. O conjunto
permanece imerso por cerca de três dias. Essa arte de pesca parte do princípio
de que os polvos, que buscam e obtêm alimento à noite, de dia procuram
refúgio para se protegerem. Os potes são, então, normalmente lançados sobre
fundos de cascalho, não muito distantes de áreas com substrato rochoso onde
os polvos buscam abrigo, tornando-se uma “falsa” opção adicional de refúgio
(INSTITUTO DE PESCA, 2004).
A pesca com potes é mundialmente considerada como a mais eficiente, por
possuir uma reduzida fauna acompanhante e ser uma arte passiva que explora
a necessidade do animal procurar abrigo, não sendo necessário o uso de isca.
Além disso, tem como vantagem a preservação da qualidade do polvo (SILVA,
2009).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 4 - Alcatruzes tradicionais de barro
Fonte: (NÁUTICO, 2010 apud PEREIRA, 2012)

Devido à sua grande eficiência, atualmente, esta pescaria é monitorada pela Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP (ARCHIDIACONO, 2007).

Segundo o pesquisador Acácio (apud INSTITUTO DE PESCA, 2004), a partir da pesca com
espinhel de potes, é possível reduzir a perda de captura de recursos de alto valor econômico
com a eventual redução da pesca com arrasto-de-fundo. Já Archidiacono (2007) acredita que,
ecologicamente, a pesca com potes é excelência, pois dá espaço para selecionar as capturas
em relação à condição biológica e ao tamanho. Com a seleção de tamanho, é possível separar
os polvos de pequeno porte ou as fêmeas que estão em processo de desova.

Outra forma de pesca é através de covos. Por covos entende-se qualquer método de pesca
que utiliza estruturas que permitam recolecção essencialmente compostas por uma bolsa, que
pode ser prolongada para os lados (Decreto Regulamentar nº7/2000 de 30 de Maio de 2000
apud PEREIRA, 2012).”

Figura 5 – Artes de pesca – covos
Fonte: (NÁUTICO, 2010 apud PEREIRA, 2012)
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Os polvos que se alimentam à noite, durante o dia procuram abrigos para se resguardar. Por
esse motivo, a pesca com potes é comumente utilizada e a mais indicada, cujos potes são
atirados em cima de cascalhos próximos a superfícies com abstratos rochosos, onde os polvos
procuram amparo, virando uma falsa opção de abrigo (INSTITUTO DE PESCA, 2010).
7.2 Tanques

Os polvos capturados são mantidos em tanques poliolefínicos de 500 litros (Fig. 6), no fundo
dos tanques foram aplicados “TE’s” de PVC para servir de abrigo. (REIS, 2011).

Os assentamentos dos tanques são feitos em madeira resistente com compatibilidade para o
peso dos mesmos (REIS, 2011).
As bordas são revestidas com esponjas, formando um obstáculo, para que não hajam fugas
(REIS, 2011).

Figura 6 – Cultivo em tanques de 500 litros
Fonte: (REIS, 2011)

Devido à movimentação de indivíduos ao redor do cativeiro, os tanques são mantidos fechados
para evitar o desenvolvimento de estresse nos animais, que altera as atividades metabólicas
(REIS, 2011).

É necessária uma entrada e duas saídas de água, uma para tratamento e a outra para os
efluentes, para que seja mantida a qualidade da água (REIS, 2011).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 7 – Layout e foto do tanque de 500 litros.
Fonte: (REIS, 2011)

7.3 Higienização

Os resíduos de polvo, matéria orgânica em decomposição e a alimentação que não foi ingerida
são considerados materiais que contaminam os reservatórios (REIS, 2011).

A formação de espuma (skimmer) é uma técnica utilizada para remover esses resíduos
orgânicos. Tem função de extrair substâncias e proteínas antes que sejam absorvidas pelas
bactérias do aquário (REIS, 2011). Uma coluna de água é colocada em contato com grande
quantidade de bolhas de ar produzidas por uma bomba (REIS, 2011).

O processo mais utilizado, porém, é a filtração biológica, cuja retirada dos sólidos é realizada
pelos filtros granular ou de membrana (REIS, 2011).

7.4 Crescimento e engorda

De acordo com Castanhari (2007), há uma dificuldade de comparação de resultados obtidos
em experimentos com animais mantidos em cativeiro, com o que ocorre no seu habitat natural.
Isto pode ser influenciado pela taxa de crescimento, atividade reprodutiva, temperatura, entre
outros fatores (CASTANHARI, 2007).

Segundo Castanhari (2007), principalmente no início do ciclo de vida, rápidas alterações de
temperatura causam grandes variações nas taxas de crescimento dos polvos. Mesmo que as
condições ambientais estejam sob controle, existem grandes variações individuais nas taxas de
crescimento.
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De acordo com Iglesias et al. (2000 apud IGARASHI, 2010), a temperatura apropriada pra
engorda pode ser realizada com a temperatura da água variando de 13 a 19,5 ºC. No entanto,
a temperatura ideal para um bom desempenho de engorda está em 16 e 21 °C.

Outra característica importante para o crescimento e a engorda do polvo é a salinidade.
Iglesias et al. (2000 apud IGARASHI, 2010) explica que esta precisa variar entre 32% a 35%,
com fluxo de água de 1,2 m³/h. “O polvo é uma espécie estritamente marinha, apresentando
baixa tolerância a baixas concentrações de sais. Vive na natureza em concentrações de sais
de aproximadamente 35%, sendo a concentração mínima de sal de aproximadamente 27%”
(BOLETZKY; HANLON, 1983 apud IGARASHI, 2010). Por conta disso, caso a salinidade varie
levemente, recomenda-se inserir água doce.

Além disso, para o processo de engorda Otero et al. (1999 apud IGARASHI, 2010) recomenda
que os tamanhos iniciais dos polvos, tanto macho quanto fêmea, sejam similares, e que a
densidade inicial destes não exceda 10 kg/m³. É importante considerar, também, que os polvos
preferem esconderijos sem iluminação interior (ANDERSON et al., 1999 apud IGARASHI,
2010).
Em experimento, Itami et al. (1963 apud IGARASHI, 2010) concluíram que, “após os três
meses da eclosão, os polvos alcan-çaram pesos compreendidos entre 11 e 69 g, com uma
média de 39 g, podendo atingir o tamanho comercial de 2,5 a 3 kg (iniciando com indivíduos
com 750 g) em três ou quatro meses, com mortalidade que não excede 10% a 15%”.
(IGLESIAS et al., 2000 apud IGARASHI, 2010).
“O processo de engorda leva quatro meses e três ciclos de engorda por ano. O peso de abate
recomendado em cultivo com sexos separados é de 3 kg para machos e 2,5 kg para fêmeas de
O. vulgaris” (SANCHES et al., 1998 apud IGARASHI, 2010).

Além da diferenciação do polvo por tamanho, outro cuidado importante para iniciar o cultivo é
analisar as fêmeas capturadas com o intuito de não virem ovadas de seu habitat. Por esse
motivo os machos são os preferenciais para a engorda (FERREIRA, 2011).
7.5 Produção e comercialização

A regulamentação da atividade pesqueira do polvo se consolidou em 2005 pela Secretaria de
Aquicultura e Pesca. Em 2003, quando a pesca com o uso de potes foi iniciada com onze
embarcações, as exportações de polvo no Brasil teve uma evolução significativa (SILVA,
2009).

São raras as capturas de cefalópodes em grande escala (IGARASHI, 2010). Uma pesca mais
acentuada direcionada ao polvo O. vulgaris tem admitido a mudança de importações e a
abertura de exportações desse produto para diversos países (ARCHIDIACONO, 2007)

Ainda segundo Archidiacono (2007), foi concebida ao Brasil uma oportunidade de ocupar parte
do mercado internacional de polvo. O fornecimento do mercado, atualmente, está focado na
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captura em ambiente natural. Por este motivo, é cada vez maior a redução nas capturas e a
distribuição de polvo no mercado.

Além disso, a importância do polvo como recurso pesqueiro é bastante reconhecida em todo o
mundo, apesar de seus pequenos volumes de captura ao contrário de outras espécies
marinhas, pelo fato de ser um produto culinário altamente apreciado (CARVALHO FILHO, [200?]). O polvo é bastante utilizado na culinária do Japão, tanto na forma crua como na cozida, e
também na dieta de moradores da costa Sul da Europa (SILVA, 2009).

As figuras (8 e 9) evidenciam que, no Estado de São Paulo, em 2012, em toneladas e kg,
houve um constante crescimento na produção de polvos em virtude da implantação da pesca
por meio de potes (INSTITUTO DE PESCA, 2013).

Tabela 1 – Produção em toneladas (t) de polvo em 2012
FONTE: (INSTITUTO DE PESCA, 2013)
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Tabela 2 – Produção de polvos em kg
FONTE: (INSTITUTO DE PESCA, 2013)

7.6 Exportação

O polvo pode ser vendido lavado ou não para o mercado externo. O que vai definir é o destino.
Porém, sempre será congelado. Em sua maior parte, o transporte é realizado por via marítima,
devido aos menores custos, porém também pode ser feito por via rodoviária ou aérea
(ARCHIDIACONO, 2007).
De acordo com Archidiacono (2007), avaliando o período de 2001-2007, as exportações
brasileiras de polvos foram 64% por via marítima, 30% por via aérea e 6% por meio rodoviário.
O maior escoamento ocorre pela via marítima em decorrência dos baixos custos deste modal.

Os mercados da União Europeia, Ásia, América e África, foram os destinos que mais
importaram do Brasil o “polvo congelado”, sendo entre o período de 2004-2006, o maior valor
monetário médio e volume físico do polvo exportado pelo mercado Europeu (ARCHIDIACONO,
2007).

8. IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL E OS ASPECTOS HISTOLÓGICOS

O polvo se destaca entre os demais animais de origem marinha pela excelente qualidade de
sua carne. Apontado como um produto bastante nutritivo, seu corpo é 85% comestível (SILVA,
2009).

Possuindo características extremamente importantes, o polvo evidencia ainda mais sua
qualidade, possuindo uma série de nutrientes: aminoácidos básicos como leucina e arginina;
concentração de proteína de 14,1%; 2,5% de gordura, sendo mais de 60% sob a forma poliinsaturada; vitaminas A e E; baixo teor de colesterol e minerais como potássio, magnésio,
cálcio, zinco e fósforo (SILVA, 2009).
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A carne do polvo contém, também, uma alta taxa de taurina, um aminoácido que cessa o
acúmulo de colesterol do corpo, onde a centralização de colesterol sanguínea cai e permanece
baixa. A taurina diminui a concentração de lipídios, mantendo a pressão arterial e prevenindo o
diabetes ao promover a secreção de insulina (SILVA, 2009).

Uma característica negativa do consumo de carne de polvo é a sua dureza e elasticidade. Isso
é fruto da sua estrutura básica e composição tecidual, que determinam suas funções (SILVA,
2009).

Por causa da sua utilidade, as fibras musculares são bastante densas, com grande proporção
de tecido conjuntivo pertencente morfologicamente e funcionalmente à musculatura (SILVA,
2009).
Segundo Reis (2011), “O polvo possui ainda, dentre outras características, a alta taxa de
fecundidade e a boa quantidade de carne. O elevado preço que a sua carne tem nos mercados
internacionais, principalmente na Coréia, na Itália e na Espanha é outro aspecto relevante”.
9. LEGISLAÇÕES RELACIONADAS

As legislações indicadas a seguir estão relacionadas à criação e captura de animais marinhos,
incluindo o polvo:


Decreto nº 5.069, de 05 de maio de 2004. Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Aquicultura e Pesca – CONAPE (BRASIL, 2004a);



Instrução Normativa SEAP/PR nº 03, de 12 de maio de 2004. Dispõe sobre
operacionalização do Registro Geral da Pesca (BRASIL, 2004b);



Instrução Normativa nº 15, de 19 de junho de 2007 – Dispõe sobre a Permissão para a
captura de polvo (BRASIL, 2007);



Instrução Normativa SEAP/PR n° 26, de 19 de dezembro de 2008. Estabelece critérios
e procedimentos para o ordenamento das operações relacionadas com a pesca do
Polvo (Octopus spp.), nas águas marinhas sob jurisdição brasileira (BRASIL, 2008).

Conclusões e recomendações

O cultivo de polvo surgiu diante da necessidade de diversificação das espécies utilizadas na
aquicultura, oferecendo, assim, novas perspectivas de mercado aos aquicultores em virtude do
seu alto valor comercial (MATEAZZI, 2006).
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Trata-se de uma espécie de crescimento rápido, cuja carne é altamente nutritiva, possuindo
vários nutrientes essenciais, além de sabor característico (SILVA, 2009). Por esse motivo e em
virtude da fácil adaptação e alto valor comercial, a comercialização e o cultivo de polvo em
cativeiros está se consolidando a cada dia. (CASTANHARI, 2007).

Portanto é possível observar a importância de projetos de pesquisa na área da aquicultura,
sendo um passo imprescindível para conseguir realizar o ciclo de vida do polvo Octopus
vulgaris em laboratório, com vistas à futura reprodução desta espécie fora do seu habitat
natural. (REIS, 2011)
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