
MULTIDISCIPLINARY REVIEWS ISSN 2595-3982 

https://doi.org/10.29327/multi.2018001  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
CONTATO Geovan Figueirêdo de Sá-Filho – geovan.sa@hotmail.com 

  
 

 
Uma perspectiva comportamental da termorregulação de emas (Rhea 
americana) 
 
Geovan Figueirêdo de Sá-Filhoa, Mônica Rafaele Dantasb, Mateus Medeiros dos Santosc, Samuel 
Pereira de Limac, Maiko Roberto Tavares Dantasd, Leonardo Lelis de Macedo Costae 

 
aDoutorando em Psicobiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil.  
bMestre em Ecologia e Conservação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró RN, Brasil. 
cLaboratório de Biometeorologia e Biofísica Ambiental, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN, Brasil. 
dDoutorando em Ciência Animal, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró RN, Brasil.  
cProfessor Adjunto II, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró RN, 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A behavioral perspective of rhea's thermoregulation (Rhea americana) 

 
ABSTRACT Native to South America, the Rhea americana is the largest bird of this continent. In Brazil, they are native 
to the South, Southeast, Midwest, and Northeast, with the exception of the coastal strips.  Birds, in general, have the 
ability to maintain their body temperature constant, losing to the environment the additional heat that is produced. In 
this attempt to maintain thermal equilibrium, animals use non-evaporative and evaporative mechanisms to exchange 
heat with environment. Behavioral changes are also common as strategies aiming heat loss to the environment. 
Behavior changes are the main adaptive responses of animals to various environmental stimuli and studies addressing 
the thermoregulatory behavior of the animals are essential to the improvement of management and production 
systems. The thermal changes probably occur through a set of behaviors that combined helped to maintain the 
homeothermy of birds. Research on thermoregulation and the behavior of Rhea are still scarce. In this context, this 
article presents an initial approach to the thermoregulation, from a behavioral perspective, of Rhea (Rhea americana) 
in hot climate regions. 
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RESUMO Originária da América do Sul, a ema (Rhea americana) é a maior ave desse continente. No Brasil são 
naturais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com exceção das faixas litorâneas. Aves, em geral, 
possuem a capacidade de manter a temperatura corporal constante, perdendo para o ambiente o calor adicional 
que é produzido. Nessa tentativa, de manter a homeotermia, os animais utilizam mecanismos não-evaporativos e 
evaporativos para trocar calor com seu ambiente. Mudanças comportamentais também são corriqueiras como 
estratégias para auxiliar a perda de calor para o ambiente. Alterações do comportamento são as principais respostas 
adaptativas dos animais a diversos estímulos ambientais e estudos abordando o comportamento termorregulatório 
das espécies são essenciais ao aperfeiçoamento do manejo e sistemas de produção. As trocas térmicas ocorrem 
provavelmente através de um conjunto de comportamentos que combinados auxiliaram na manutenção da 
homeotermia das aves. Pesquisas em relação à termorregulação e o comportamento de emas (Rhea americana) 
ainda são escassas. Neste contexto, este artigo traz uma abordagem inicial sobre a termorregulação, em uma 
perspectiva comportamental, de emas (Rhea americana) em regiões de clima quente. 
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Introdução 
 

A criação de animais silvestres é um segmento que cresceu muito nos últimos anos no Brasil, com intenção 
conservacionista e comercial (pela carne, pele, ovos, óleo, plumas e os próprios animais vivos). As ratitas (avestruz, ema, 
emu, kiwi e casuar) compõem um grupo representativo de animais silvestres criados em cativeiro (Giannoni 1996). A 
ema (Rhea americana), originária da América do Sul, é a maior ave desse continente, e no Brasil são naturais das regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com exceção das faixas litorâneas (Giannoni 1996). O peso e altura de uma ave 
adulta varia, respectivamente, de 40 a 60 Kg e de 132 a 180 cm. Sua plumagem é cinza-marrom, branco e preto. É uma 
ave forte e de pernas compridas com asas longas que ajudam a manter a estabilidade durante a corrida. Ela vive mais 
de 40 anos e pode facilmente ser domada e domesticada. (Santos 1990; Giannoni 1996; Mendes 1997). No Nordeste, a 
ema era abundante, mas hoje suas populações estão mais reduzidas, quando comparadas com as regiões Centro Oeste 
e Sul do Brasil, encontrando-se ameaçada de extinção (Sick 1997; Cites 2013).  

Na Caatinga brasileira, cujas condições climáticas são temperaturas elevadas e baixa umidade a maior parte do 
ano, é fundamental que as aves sejam mantidas em condições menos ofensivas (Leal et al 2003). Aves, em geral, 
possuem a capacidade de manter a temperatura corporal constante, perdendo para o ambiente o calor adicional que é 
produzido, sendo a temperatura corporal de aves em geral considerada ótima quando se encontra entre 39,4 °C e 40 
°C (Czarick III e Fairchild 2008).  

Na tentativa de manter a homeotermia, estes animais utilizam mecanismos não evaporativos (radiação, 
convecção e condução) e evaporativos (evaporação respiratória e perspiração insensível) para trocar calor com o 
ambiente. Os mecanismos não evaporativos dependem da existência de um gradiente de temperatura estabelecido 
entre a superfície corporal do animal e seu ambiente. As trocas térmicas convectivas acontecem através de um 
diferencial de temperatura entre a superfície e a movimentação do ar nas adjacências. A condução é a troca de calor 
de um corpo que possui mais energia térmica para outro com menor energia, através do contato. E a radiação transfere 
calor pela emissão de energia térmica (Çengel e Boles 2007). Nas aves as trocas térmicas nas superfícies de contato são 
comprometidas devido à presença de penas. Assim, as trocas térmicas nas superfícies respiratórias são de fundamental 
importância para a dissipação de calor das mesmas, uma vez que os mecanismos não-evaporativos não são eficazes 
(Silva 2008).  

Mudanças comportamentais também são corriqueiras como estratégias para auxiliar a perda de calor para o 
ambiente. Alterações do comportamento são as principais respostas adaptativas dos animais a diversos estímulos 
ambientais (Broom 1991) e estudos abordando o comportamento termorregulatório das espécies são essenciais ao 
aperfeiçoamento do manejo e sistemas de produção (Pereira e Nääs 2008). Para dissipar calor, os avestruzes, por 
exemplo, abrem suas asas e bicos, e para manterem o calor, os avestruzes cobrem suas patas com suas asas (Dabrowski 
1999). O calor intenso faz com que as emas fiquem com as asas elevadas, bico aberto parcialmente e aumentem a 
ingestão de água (em média de 3 a 4 litros por dia) e busquem locais com temperaturas amenas e com maior umidade 
para poderem se refrescar (Daciuk 1979; Silva 2001).  

Entretanto, pesquisas em relação à termorregulação e ao comportamento de espécies da fauna silvestre de 
interesse comercial e conservacionista em ambiente semiárido ainda são insuficientes. Assim, dado o potencial 
econômico e valor biológico da ema (Rhea americana), torna-se imprescindível estudar e conhecer os padrões 
comportamentais desta ratita em regiões de clima quente. Neste contexto, este artigo traz uma abordagem inicial sobre 
a termorregulação, em uma perspectiva comportamental, de emas (Rhea americana) em regiões de clima quente. 

 

Descrição geral da ema (Rhea americana) 
 

O Brasil abriga a maior população nativa de emas (Rhea americana), ocorrendo naturalmente das Regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com exceção das faixas litorâneas, habitando locais planos, campos, cerrados, áreas 
com vegetação e pastagens. Essas aves representam patrimônio genético e faunístico do Brasil, o que levou a receberem 
atenção nos últimos anos para a sua criação com fins conservacionista e comercial, e principalmente por apresentarem 
atributos biológicos desejáveis à domesticação e potencial econômico, acarretando um aumento na população cativa. 
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A ema faz parte de um grupo representativo de aves silvestres, as ratitas, caracterizadas pela incapacidade de voar, 
taxonomicamente pertencem à ordem Rheiforme, família Rheidae, gênero Rhea e espécie Rhea americana, e são 
consideradas as aves mais primitivas entre as atuais (Hosken e Silveira 2003; Giannoni 1996; Mendes 1997; Storer e 
Usinger 1986). Embora não consigam voar, as emas possuem asas relativamente grandes, que são usadas na 
termorregulação e para cortejar (Santos 1990).  

A ema é a maior ave das Américas, chegando a medir 1,80 m de altura. Pode pesar até 60 kg, porém, seu peso 
médio é de 40 kg para as fêmeas e 45 kg para os machos. Sua plumagem é predominantemente cinza, mas também 
apresenta tons mais claros chegando quase ao branco e tons escuros formando plumas negras (Figura 1). A cabeça e o 
pescoço são parcialmente cobertos por penas. Os olhos e narinas estão situados bem acima da cabeça e suas patas 
possuem três dedos (Hosken e Silveira 2003). 

Brandt e Neto (1999) afirmaram que a ema apresenta dimorfismo sexual, onde o macho adulto é mais robusto 
e possui o pescoço mais grosso; sua base, o peito e a parte mediana do dorso anterior apresentam coloração negra, 
sendo o restante da plumagem de coloração cinza parda. Já Hosken e Silveira (2003) constataram que não existem 
diferenças sexuais marcantes entre machos e fêmeas, seus órgãos genitais encontram-se contidos na cloaca.   

 

 
Figura 1. Registro da Ema (Rhea americana) criada em cativeiro em Mossoró/RN. 

 
Tanto as emas adultas como seus filhotes alimentam-se de sementes, frutos, folhas, insetos e pequenos 

vertebrados (lagartos, rãs, cobras, etc.) (Navarro e Martela 1999). Necessitam de áreas abertas para pastar, forrageiam 
sem pressa e ingerem pedras e outros objetos que ajudam na digestão mecânica dos alimentos (Sick 1997). É uma ave 
de hábito gregário, vivendo em grupos mistos de machos e fêmeas, adultos e jovens, normalmente em número acima 
de cinco (Navarro e Martela 1999).  

 

Exploração comercial 
 

A criação comercial de emas vem despontando no Brasil como uma alternativa economicamente rentável 
(Agribusiness 2013). Os produtos originados pela ema têm boa comercialização, sendo eles: a carne, a pele, o óleo, as 
plumas, os ovos e os animais vivos, tornaram-se aves de grande valor econômico (Giannoni 1996; Mendes 1997). O 
interesse do mercado da “Rheacultura” cresceu devido ao avanço no manejo na criação em cativeiro (Figura 2), além 
da facilidade em domesticar as aves, o que acabou aumentando a disputa com o mercado de avestruzes (Kiss 1997).  

A carne é saudável por possuir pouca gordura, baixo colesterol e alto valor proteico; o couro, de alta qualidade, 
é bem apreciado pelas indústrias da moda (Giannoni 1996; Mendigorri 1999). Da sua gordura são produzidos cosméticos 
e fármacos; e os ovos não fertilizados são usados no artesanato (Navarro e Martela 1999).  
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Segundo portaria 118/1997 do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis), a criação de emas em cativeiro, por ser animal silvestre, é necessário o registro do criador junto ao 
instituto. O interessado em implantar criadouro com fins econômicos e industriais de animais da fauna silvestre 
brasileira deverá protocolar carta-consulta na Superintendência do IBAMA onde pretende instalar o empreendimento 
(Ibama 2018). 
 

             
Figura 2. Emas (Rhea americana) em livre circulação pelo recinto no Centro de Multiplicação de Animais Silvestres da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido em Mossoró, RN, Brasil. 
 

Radiação em climas quentes e sua influência nos animais 
 

A radiação solar recebida pelo animal está ligada ao tempo que ele fica exposto no ambiente. Essa energia pode 
atingir o animal de duas maneiras: radiação solar direta (pela superfície corporal em ambiente aberto) e radiação solar 
refletida (através da retransmissão das superfícies dos elementos envolta do animal) (Takahashi et al 2009). Em climas 
tropicais as trocas de calor do organismo com o meio vão definir se o ambiente é estressante (altas temperaturas) ou 
ameno (temperaturas intermediárias). Nesses locais é fundamental que as aves sejam mantidas em condições térmicas 
menos deletérias. Aves tem a capacidade de manter a temperatura corporal constante, perdendo o calor adicional que 
é produzido, para o ambiente ou através da geração de calor, se a temperatura do corpo do indivíduo for 
demasiadamente baixa. Os resultados do estresse térmico por calor sobre o desempenho do animal são dependentes 
do grau e do tempo que a temperatura está acima da zona de termoneutralidade (Czarick III e Fairchild 2008).   

As trocas térmicas com o ambiente são realizadas através da radiação, condução e convecção, denominadas não 
evaporativas, e através da evaporação, que constitui um dos mais importantes mecanismos de transferência térmica 
utilizado pelas aves (Silva 2008). Nas aves as trocas térmicas nas superfícies de contato são comprometidas devido à 
presença de penas, por isso as trocas térmicas nas superfícies respiratórias são de fundamental importância para a 
dissipação de calor das mesmas, uma vez que os mecanismos não-evaporativos não são eficazes (Silva 2008). Mesmo 
em zonas termoneutras a perda evaporativa de calor representa cerca de 60% de perda de calor total de uma ave. O 
corpo da ave sofre várias alterações fisiológicas para manter a temperatura corporal constante, sendo que essas 
alterações resultam no desvio de energia destinada ao crescimento e produção, acarretando em queda no desempenho 
da ave (Czarick III e Fairchild 2008).  

Em ambiente equatorial semiárido, especificamente, o que compromete a termorregulação dos animais é a 
carga térmica, derivada da radiação solar, podendo ser de forma direta ou indireta (Silva 2008). Pesquisas em relação à 
termorregulação de animais silvestres criados em cativeiro em ambiente semiárido ainda são escassas.  
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Termorregulação 
 

Os animais homeotérmicos desenvolveram mecanismos para evitar efeitos das mudanças bruscas de 
temperatura, mantendo assim, a temperatura corporal uniforme. Isso está associado às condições de estabilidade 
resultante das respostas fisiológicas reguladoras, que ocorre através de um conjunto de componentes interligados que 
atuam para manter a temperatura da ave constante (Furlan e Macari 2002). Assim, quando a temperatura corporal se 
eleva ocorre diminuição das atividades, e consequentemente do metabolismo, para reduzir a produção de calor por 
ação muscular (Takahashi et al 2009). 

O ambiente térmico ótimo para um determinado animal é representado por temperaturas ambientes entre a 
temperatura crítica inferior (TCI) e a temperatura crítica superior (TCS), sendo considerada a zona de termoneutralidade 
(ZT) as temperaturas onde o indivíduo se encontra em conforto térmico. Na ZT a taxa metabólica do animal diminui, 
sendo a regulagem da temperatura corporal proporcionada apenas por mecanismos não-evaporativos. Assim, o 
organismo não realiza qualquer esforço no sentido de adquirir ou eliminar energia térmica. No caso de a temperatura 
ambiente estar abaixo da TCI, há necessidade de reposição de calor perdido para o ambiente. O esforço realizado pelo 
organismo para evitar a perda de energia térmica é uma medida do estresse causado pelo frio, e o processo pode ir se 
agravando até o limite de sobrevivência. De modo similar, à medida que a temperatura ambiente se eleva além da TCS, 
o organismo reage ao estresse pelo calor, porém o nível de produção de calor metabólico já se acha no seu mínimo e 
não pode ser reduzido (Iups Thermal Commission 2003). Quando é ultrapassada a zona que limita a homeotermia, os 
mecanismos de dissipação de calor já não são mais suficientes e então ocorre uma hipertermia progressiva, até ser 
atingido o limite de sobrevivência do organismo (Silva 2008).   

A temperatura do núcleo corporal é sempre maior que a temperatura superficial do animal. Isso acontece porque 
a produção de calor interno é proveniente do metabolismo. O sangue é um importante elemento para a distribuição de 
oxigênio e transporte de calor no corpo. Através dele, o calor é transportado até a superfície corporal e dissipado para 
o meio (Takahashi et al 2009; Schmidt-Nielsen 2002). As variações na idade e no horário do dia são fatores que 
influenciam diretamente na temperatura corporal das aves (Tessier et al 2003). Takahashi et al (2009) afirmaram que a 
temperatura corporal do frango de corte é considerada ótima quando se encontra entre 39,4 °C e 40 °C. Para o grupo 
das Ratitas há uma divergência quanto às médias de suas temperaturas corporais, o avestruz, por exemplo, tem sua 
temperatura corporal na faixa de 39,2 °C, já o casuar e o emú variam entre 38,8 e 39,2 °C e os kiwis entre 37.8 e 39 °C 
(Mount 1979).  

  A presença de penas na superfície corporal é uma das principais características das aves, sendo de fundamental 
importância quando as aves estão expostas à baixa temperatura ambiental. Assim, essas áreas cobertas com penas, 
onde a atividade vasomotora é mínima, podem ser vistas como vasorregulatórias conservadoras, auxiliando na 
conservação do calor corporal (Richards 1971; Shinder et al 2007). As penas nas aves têm um papel fundamental no 
equilíbrio térmico entre o organismo e o ambiente, acarretando peculiaridades na regulação do equilíbrio térmico. Elas 
interferem diretamente na eficiência da radiação, da convecção e da condução como mecanismos de eliminação de 
calor, mas em ambientes tropicais o diferencial de temperatura entre o ambiente e a superfície do corpo dos animais 
tende a ser pequeno (Malheiros et al 2000; Silva 2001) e às vezes negativo. Entretanto, regiões corporais desprovidas 
de penas não deixam de ser úteis na regulação da temperatura corporal da ave, por exemplo, as pernas são essenciais 
para a regulação térmica de aves.   

Araújo et al (2008) avaliando a perda de calor por convecção de emas em região semiárida perceberam que foi 
baixa, mostrando que para manutenção do equilíbrio térmico as aves manejadas em uma região semiárida utilizam o 
mecanismo latente de transferência de calor, o que certamente implica em menor produtividade (Souza Jr 2014). 
Segundo Taylor et al (1971) o principal mecanismo utilizado pela ema para perder calor em condições ambientais de 
temperatura elevada, é elevar sua frequência respiratória (perceptível ao observar o indivíduo com o bico aberto), mas 
se a evaporação pela taxa respiratória não for o suficiente para dissipar o calor, ela pode armazená-lo, o que pode 
comprometer sua sobrevivência. Então, o mecanismo de troca térmica por evaporação ocorre na forma da ofegação, 
uma vez que a ausência de glândulas sudoríparas, na superfície corporal, impossibilita a sudação nas aves. Mas esse 
mecanismo tem desvantagem, já que o aumento da ventilação requer trabalho muscular, o que por sua vez, aumenta 
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a produção de calor afetando a capacidade de manter a temperatura corporal numa faixa considerada ideal (Borges et 
al 2003; Schmidt-Nielsen 2002), assim, o estresse térmico pode ocasionar a mortalidade da ave (Silva 2008).  
 

Comportamento 
 

Compreender o comportamento animal e os fatores que o influenciam são necessários para avaliar as 
necessidades dos animais, já que assim será possível planejar e fornecer um ambiente que assegure o seu bem-estar 
(Ewing et al 1999). É interessante observar que, sob determinados aspectos, o comportamento vem mudando nas aves 
confinadas. O estresse em animais do grupo ratitas é prejudicial a sua saúde, servindo como porta de entrada para 
várias doenças, em função da baixa imunidade gerada pelos fatores estressantes (Tuckwell 1993). Pesquisas vêm sendo 
realizadas tendo como objetivo promover condições de bem-estar favoráveis, proporcionando um comportamento 
natural dentro das instalações, levando-se em conta uma exploração econômica (Campos 2000).  

As emas são aves sociais, necessitando viver em bandos (Sick 1985). São pacíficas e vivem aproximadamente 40 
anos, pode facilmente ser criada como animal doméstico, e se criadas desde filhotes em companhia dos seres humanos 
passam a ter o criador como referência de respeito (Santos 1990). Descansam sentadas sobre os tarsos, as vezes entram 
em decúbito ventral com as pernas esticadas para trás. Dormem com o pescoço esticado horizontalmente no chão para 
as costas. Gostam de tomar banho; metem-se nos brejos e atravessam rios a nado. São dotadas de vista aguda e, graças 
aos olhos salientes, conseguem ver para todos os lados (Dani 1993).  

Para dissipar calor, os avestruzes, por exemplo, abrem suas asas e bicos. Contrariamente para manterem o calor, 
os avestruzes cobrem suas patas com suas asas (Dabrowski 1999). Durante o período de muito calor as emas ofegam 
de bico meio aberto, refrescando-se e consumindo água ocasionalmente (Daciuk 1979). O calor intenso faz com que as 
emas fiquem com as asas levantadas, aumentem a ingestão de água (em média de 3 a 4 litros por dia) e busquem 
adentrar em brejos, banhados, atravessando rios a nado (Silva 2001).  

A alimentação tem papel importante no modo de vida do animal, pois este comportamento interfere no 
desempenho e eficiência do animal (Fraser e Broom 1990). Em avestruzes o consumo de água leva em média 1,1% do 
tempo que os mesmos levam para desempenhar suas atividades diárias (Sambraus 1994).  

Em ambiente de Caatinga, Sá-Filho (2013) observou que além de abrirem o bico como mecanismo 
termoregulatório objetivando dissipar o excesso de calor corporal ganho do ambiente, as emas utilizaram outras 
estratégias comportamentais como a ingestão de água e abrir as asas nos horários mais quentes do dia, minimizando 
assim, o calor que também era produzido pela contração muscular ocorrido na respiração ofegante (Figura 3). 

 

                  
  Classes de Hora (CH) 

Figura 3. Frequência dos comportamentos termorregulatórias realizado pelas emas em função das classes de hora (CH 1 
(7h00min às 9h30min); CH 2 (10h00min às 12h30min); CH 3 (13h00min às 15h30min); CH 4 (16h00min às 19h00min). Fonte: 
Sá-Filho 2013 
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Considerações Finais 
 

Estratégias comportamentais são utilizadas por aves em condições de desafio térmico, pois auxiliam a perda de 
calor para o ambiente. Estas alterações do comportamento são as principais respostas adaptativas dos animais a 
diversos estímulos ambientais e estudos abordando o comportamento termorregulatório desta espécie são essenciais 
ao aperfeiçoamento do manejo e sistemas de produção. Ainda, as trocas térmicas ocorrem provavelmente através de 
um conjunto de comportamentos que combinados auxiliaram na manutenção da homeotermia das emas. 
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