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RESUMO 

 

A ema, Rhea americana, pertence à ordem Rheiformes e é considerada a maior 

ave da América do Sul e figura na categoria quase ameaçada globalmente. O 

ambiente cativo é um fator limitante, levando os animais a exibirem um 

comportamento diferente, dado que o local onde permanecem não apresenta as 

mesmas condições que o habitat natural. O estresse pode ser definido como uma 

resposta biológica do indivíduo ao perceber ameaças à sua homeostase; quando 

essa resposta traz ameaças ao bem-estar do animal, pode-se dizer que este 

animal está sofrendo. Aliar medidas comportamentais e hormonais não-invasivas é 

uma maneira de se elucidar a correlação entre estes dois parâmetros na avaliação 

do bem-estar animal. O enriquecimento ambiental reduz o estresse e minimiza o 

número de exibição dos comportamentos estereotipados nos animais em cativeiro. 

Nos trabalhos de enriquecimento, as coletas de dados normalmente ocorrem 

somente na hora em que o item de enriquecimento é ofertado, podendo acarretar 

em vícios nas análises, tendenciando os resultados. O objetivo do estudo foi 

comparar o repertório comportamental com os níveis fecais de hormônios de 

estresse de espécimes de emas mantidos em cativeiro e avaliar a influência do 

horário de coleta na exibição dos comportamentos das emas. Foram estudadas 

nove emas da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, alojadas em três recintos 

(4, 2 e 3 indivíduos em cada recinto). O estudo foi dividido em três fases (antes, 

durante e depois do enriquecimento) usando frutas espalhadas pelo recinto como 

enriquecimento. As coletas comportamentais foram realizadas das 8:00h as 17:00h 

com horários alternados entre os recintos. A coleta das fezes ocorreu em todas as 

fases do estudo, uma vez por dia. Os comportamentos anormais e os níveis de 

metabolitos de glicocorticoides (GCM) fecais tiveram redução significativa no 

estudo, observando uma correlação positiva entre a produção de GCM e a exibição 

dos comportamentos anormais. Não houve influência do horário da coleta nos 

comportamentos anormais. Com os resultados obtidos, conclui-se que o uso de 

enriquecimento ambiental do tipo alimentar deve ser estimulado em Instituições 

mantenedoras desses animais em cativeiro, pois seus efeitos benéficos auxiliam a 

manutenção de um alto bem-estar, facilitando o manejo e auxiliando na 

conservação da espécie. 



ABSTRACT 

 

The greater rhea, Rhea americana, belongs to the order Rheiformes and it is 

considered the biggest bird from South America and is included in the category near 

threatened globally. The captivity environment is a limiting factor that leads the 

animals to display a different behaviour, given that the local where they remain in 

does not present the same conditions than the natural habitat. Stress can be 

defined as a biological response of an individual when it realizes threats to its 

homeostasis; when these responses bring threats to the animal welfare, one can 

say the animal is in suffering. Allying behavioural and non-invasive hormonal 

measures is a way to elucidate the relation between these two parameters in animal 

welfare evaluation. Environmental enrichment reduces stress and minimizes the 

number of stereotyped behaviour in captive animals. In enrichment works, data 

collection often occur only at the time the enrichment item is offered, which can 

result in analysis vices, and biased results. The objective of this study was to 

compare behaviour repertoire and faecal levels of stress hormones in greater rheas 

kept in captivity, and to evaluate the influence of colection time in behaviour display 

of greater rheas. Nine rheas from Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte were 

studied. They were housed in three enclosures, being 4, 2 and 3 individuals in each 

enclosure. The study was divided into three phases (baseline, enrichment and post-

enricment) using scattered fruits over the enclosure as enrichment. Behavioural 

collection was done from 8 am to 5 pm with alternated times between enclosures. 

Faecal collection occurred in all the phases of the study, once a day. Abnormal 

behaviours and faecal glucocorticoid metabolites (GCM) levels showed significant 

reduction in the study, and a positive relation between GCM production and 

abnormal behaviours display. There was not an influence of the data collection time 

on abnormal behaviours. With the obtained results, we conclude that the use of 

food type as environmental enrichment should be encouraged in institutions that 

keep these animals in captivity, because its profitable effects help maintain a high 

welfare by facilitating the handling and helping conservation of this specie. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ambiente cativo é um fator limitante, levando os animais a exibirem um 

comportamento diferente, dado que o local onde permanecem não apresenta as 

mesmas condições que o habitat natural (BROOM, 1991). O ambiente cativo torna-

se desestimulante para os animais, uma vez que os alimentos são fornecidos em 

comedouros pelos tratadores, não havendo procura dos mesmos, e muitas vezes 

não ocorre disputa por parceiros sexuais (YOUNG, 2003). Alguns trabalhos 

realizados com emas (Rhea americana, Rheidae, Aves) em fazendas ressaltam a 

importância de um habitat com estrutura e tipo de vegetação adequada, visto que 

as emas não voam e consomem muitos frutos em sua dieta (NAVARRO & 

MARTELLA, 2011); outros autores ressaltam a importância de uma alimentação 

adequada e de melhorias no habitat a fim de melhorar a saúde e bem-estar das 

aves (GLATZ & MIAO, 2008). Um ambiente restrito ou com estímulos pobres 

aumenta a probabilidade do animal desenvolver comportamentos estereotipados 

(KELLING e JENSEN, 2009). 

 

 

O comportamento estereotipado é um tipo de comportamento anormal qualitativo e 

pode ser definido como uma sequência de comportamentos repetitivos que não 

aparentam ter função alguma (BROOM, 1991). Andar de um lado para o outro, 

comer grades, automutilação e comer fezes são alguns exemplos de 

comportamentos estereotipados (YOUNG, 2003). Azevedo et al., (2010), 

estudando emas em cativeiro, observaram a exibição de comportamentos anormais 

(“andando de um lado para o outro”, “comendo fezes” e “bebendo água”), indicando 

baixo nível de bem-estar nas aves. Os animais exibem esse tipo de comportamento 

quando em situações de frustração, medo, estresse ou quando são impedidos de 

exibirem determinados tipos de comportamentos normais (KELLING e JENSEN, 

2009). Animais que exibem comportamentos anormais apresentam um baixo nível 

de bem-estar animal e altos níveis de estresse (YOUNG, 2003; BROOM e 

MOLENTO, 2004).  

 



 

De acordo com Moberg e Mench (2000), o estresse pode ser definido como uma 

resposta biológica do indivíduo ao perceber ameaças à sua homeostase. Quando 

essa resposta traz ameaças ao bem-estar do animal, pode-se dizer que este 

animal está sofrendo (DAWKINS, 1980). Os estímulos ambientais que 

desequilibram a homeostase recebem o nome de “estressores” e a “resposta ao 

estresse” é a reação de defesa do animal; os “estressores” são responsáveis pela 

ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) que, por sua vez, é 

responsável pela liberação de glicocorticóides na corrente sanguínea, que ativam 

as respostas fisiológicas/comportamentais ao estresse no organismo (MÖSTL e 

PALME, 2002). O estresse causado pelo ambiente cativo sobre os animais é um 

consenso; recintos muito pequenos, sem locais de refúgio, em proximidade aos 

visitantes e sem estímulos ambientais necessários para a manutenção do 

repertório comportamental da espécie são responsáveis por altos níveis de 

estresse e baixas condições de bem-estar aos animais (CARLSTEAD e 

SHEPHERDSON, 2000). 

 

 

Moberg e Mench (2000) relatam a existência de dois tipos de fontes estressoras, as 

de longo e as de curto prazo. De acordo com Broom e Molento (2004), um animal é 

capaz de suportar pequenas alterações de estresse sem que suas funções 

fisiológicas sejam prejudicadas. As fontes estressoras de curto prazo são benéficas 

aos animais, pois ativam várias vias metabólicas distintas, que adaptam o 

organismo e o ajudam a superar situações adversas corriqueiras, estando 

associadas aos comportamentos de vigilância e alarme (MOBERG e MENCH, 

2000; MORGAN e TROMBORG, 2007). Devido à elevação e manutenção de 

glicocorticóides na corrente sanguínea, fontes estressoras de longo prazo podem 

resultar na exibição de comportamentos anormais e estereotipados, como andar de 

um lado para o outro no recinto, diminuição das taxas reprodutivas, baixa da 

resistência imunológica do organismo, favorecimento do aparecimento de tumores 

e outras doenças, diminuição das habilidades cognitivas, diminuição da expectativa 

de vida e diminuição das taxas de sobrevivência dos animais após reintroduções 

(MOBERG e MENCH, 2000). Diminuir os efeitos deletérios do estresse de longo 

prazo torna-se imprescindível para a conservação animal, uma vez que animais 



que gozam de altos índices de bem-estar apresentam um comportamento normal, 

gozam de boa saúde e apresentam taxas reprodutivas e habilidades cognitivas 

normais (MOBERG e MENCH, 2000). 

Existem maneiras invasivas e não-invasivas de se medir o estresse dos animais 

cativos. As maneiras invasivas necessitam da captura do animal para a retirada de 

sangue (são medidos os hormônios de estresse, número de leucócitos, taxas 

respiratórias e de batimentos cardíacos, etc.) e saliva (medição de hormônios de 

estresse e reprodutivos: cortisol, corticosterona, testosterona, progesterona; a 

coleta de saliva só é considerada invasiva se houver a necessidade de captura e 

manuseio do animal) (BEERDA et al., 1996; VINCENT e MICHELL, 1992; MÖSLT 

e PALME, 2002;) e constituem em si mesmas situações estressantes aos animais 

(CARLSTEAD et al., 1993; CHURCH et al., 1994; HENNESY et al., 1997; 

HOPSTER et al., 1999; BETSON et al., 2000). As técnicas não-invasivas incluem 

as mesmas análises hormonais em fezes, urina e saliva, além de medidas 

comportamentais (SAPOLSKY, 1990; FUCHS et al., 1997; GALICIA e 

BALDASSARE, 1997; MENCH e MASON, 1997; QUEYRAS e CAROSI, 2004; 

VASCONCELLOS, 2004; PEDERNERA-ROMANO et al., 2006), sem que haja a 

necessidade da captura do animal. Aliar medidas comportamentais e hormonais 

não-invasivas é uma maneira de se elucidar a correlação entre estes dois 

parâmetros na avaliação do bem-estar animal, já que nem sempre mudanças 

comportamentais exibidas pelo animal indicam elevação em seus níveis de 

hormônios de estresse (VINCENT e MICHELL, 1992; REDBO, 1993; SALAK-

JOHNSON et al., 1997). 

 

 

A ema, R. americana, pertence à ordem Rheiformes e é considerada a maior ave 

da América do Sul; está reunida no grupo das ratitas juntamente com o avestruz, o 

casuar, o kiwi e o emu (GIANNONI, 1996; SICK, 1997). São animais onívoros, se 

alimentando de sementes, frutos, folhas, insetos e pequenos vertebrados; 

costumam ingerir pedras para triturar os alimentos, auxiliando na digestão (DANI, 

1993). Emas são consideradas potenciais dispersoras de sementes, realizando tal 

tarefa com eficácia (RENISON, et al., 2010; AZEVEDO, et al., 2013). 

 

 



As aves medem cerca de 134cm, podendo chegar até 170cm, pesando em torno 

de 35kg; são terrícolas e correm a grandes velocidades, podendo chegar a 60km/h; 

possuem um leve dimorfismo sexual: o macho tem o pescoço mais grosso e as 

penas são mais negras na região do peito, do pescoço e do dorso (SICK, 1997). O 

período reprodutivo vai de julho a setembro e o sistema de acasalamento é 

poligínico-poliândrico; as fêmeas botam de vinte a trinta ovos, que são chocados 

pelos machos; os machos constroem o ninho e realizam o cuidado parental 

(DUNNING e BELTON, 1993; CODENOTTI, 1995).  

 

 

É uma ave típica da fauna brasileira e sul-americana, se distribuindo pelo Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e sul da Bolívia (GIANNONI, 1996). Apesar de não 

constar na lista vermelha de Minas Gerais (COPAM, 2010) e nem na lista brasileira 

dos animais ameaçados de extinção (MMA, 2014), a ema figura na categoria quase 

ameaçada globalmente (IUCN, 2014). 

 

 

O Cerrado, bioma de ocorrência natural da ema, é considerado o segundo maior 

bioma da América do Sul e ocupa cerca de 22% do território nacional (KLINK & 

MACHADO, 2005). Considerado por Myers et al. (2002) como um hotspot mundial 

de biodiversidade, o Cerrado tem sido explorado drasticamente. Dados obtidos de 

um monitoramento do bioma afirmam que 48,5% da sua área já foram desmatadas 

e apenas 7,44% de sua área estão protegidas por unidades de conservação, 

federais, estaduais e municipais (IBAMA, 2010). Nessa região, as populações 

naturais das emas vêm sofrendo declínios acentuados (DEL HOYO et al., 1992). 

Em geral, as ações humanas danosas dizimaram ou vêm reduzindo as populações 

de ema em toda a sua área de ocorrência, principalmente no nordeste, Brasil 

central e meridional (CODENOTTI, 1991; DANI, 1993; SICK, 1997). Além da caça 

intensiva, as atividades incluem queimadas, desmates, eliminação de ovos por 

maquinário agrícola durante a preparação do solo para plantio e utilização de 

agrotóxicos em áreas cultivadas (provocando o envenenamento dos espécimes) 

(BRUNING, 1974). Machado et al. (2004) relata a crescente utilização do Cerrado 

para o plantio de culturas mecanizadas como a soja, algodão, milho, milheto, sorgo 

e girassol. Diante do quadro de ameaças referido, tornam-se necessárias medidas 



de manejo voltadas para a proteção da espécie. A adoção de programas de 

reintrodução em Unidades de Conservação se destaca, pois os exemplares podem 

ser facilmente adquiridos em cativeiro (BRANDT e NETO, 1999). 

 

 

 

Sabendo o quão prejudicial pode ser o ambiente cativo, algumas medidas precisam 

ser tomadas para melhorar a vida do animal em cativeiro. O enriquecimento 

ambiental é definido como um conjunto de técnicas que visam a melhoria da 

qualidade de vida dos animais mantidos em cativeiro, procurando identificar e 

fornecer estímulos ambientais necessários para seu bem-estar físico e psicológico 

(SHEPHERDSON et al., 1998; YOUNG, 2003). De acordo com Bloomsmith et al. 

(1991), os animais podem receber estímulos através do enriquecimento de cinco 

maneiras: socialmente, cognitivamente, fisicamente, sensorialmente e 

nutritivamente; o tipo de enriquecimento a ser utilizado varia de espécie para 

espécie e de caso para caso. 

 

 

Wemelsfelder et al. (2001), mostraram que um ambiente mais rico oferece maiores 

oportunidades comportamentais para o animal, deixando mais versátil o seu 

repertório comportamental. Este conjunto de técnicas já foi e vem sendo utilizado 

em alguns programas de reintrodução de espécies ameaçadas, como o mico-leão-

dourado (Leonthopithecus rosalia, Primates) (CASTRO et al., 1998) e o furão-de-

pés-pretos (Mustela nigripes, Carnivora) (MILLER et al., 1994). 

 

 

O enriquecimento ambiental reduz o estresse e minimiza o número de exibição dos 

comportamentos estereotipados nos animais em cativeiro (SKIBIEL et al.,2007; 

CASTRO, 2009; NASCIMENTO, 2010); esses animais passam a exibir 

comportamentos similares aos exibidos na natureza e raramente exibem 

comportamentos anormais quando criados em ambientes enriquecidos; ao exibir 

comportamentos similares aos da natureza, esses animais apresentam uma maior 

chance de sobrevivência nos ambientes naturais, o que contribui com programas 

de reintrodução de espécies (YOUNG, 2003). 



 

 

Christensen & Nielsen (2004) sugerem que o enriquecimento ambiental eleva o 

bem-estar de filhotes de avestruz, aumentando o comportamento de exploração. 

Em estudos com emas cativas, Azevedo et al. (2010), mostraram que o 

enriquecimento ambiental é uma ferramenta eficaz na diminuição de 

comportamentos anormais exibidos pelas aves. 

 

 

Nos trabalhos de enriquecimento, as coletas de dados normalmente ocorrem 

somente na hora em que o item de enriquecimento é ofertado, entretanto tal 

metodologia pode acarretar em vícios nas análises, tendenciando os resultados à 

comprovação do sucesso do item de enriquecimento, uma vez que a interação dos 

animais com os itens na hora em que o enriquecimento é ofertado tende a ser 

maior, diminuindo consequentemente os comportamentos anormais (RENNER & 

LUSSIER, 2002; CELLI et al., 2003; BORGES et al., 2011). Em um estudo 

realizado com lobo guará (Chrysocyon brachyurus), as coletas ocorreram logo após 

a oferta do enriquecimento por um período de 30 minutos, e mesmo com 

resultados positivos os autores sugerem que as coletas sejam realizadas em mais 

de um horário (CUMMINGS et al., 2007). 

 

 

Apesar de não compararem diretamente os horários de coleta, alguns trabalhos 

onde a coleta de dados foi realizada em horários variados (fora do horário de 

oferecimento do enriquecimento ambiental), não foram observadas diferenças 

comportamentais em relação aos horários de coleta (ALMEIDA et al., 2008; 

VASCONCELLOS, 2009). Entretanto, outros estudos mostraram que existem 

diferenças ao longo do dia e que o enriquecimento só tem eficácia no momento em 

que é ofertado (GILLOUX et al., 1992; NELSON, 2009; VASCONCELLOS et al., 

2009;  DAMASCENO & GENARO, 2014).  

 

 

Com poucos trabalhos realizados sobre a comparação de horários e visto que 

alguns trabalhos apresentam influência do horário nos comportamentos, torna-se 



importante a coleta de dados em mais horários além do horário do enriquecimento 

e a comparação das respostas comportamentais entre esses horários, a fim de 

averiguar se o enriquecimento ambiental tem efeito pontual ou duradouro na 

redução dos comportamentos anormais dos animais de cativeiro. 

 

 

Alguns trabalhos publicados, todos em diferentes situações, avaliaram o 

comportamento das emas (AZEVEDO et al., 2006, 2010, 2012, 2012; DELLA 

COSTA et al., 2013) e outros fizeram a análise hormonal das aves (LÈCHE et al., 

2009, 2011, 2013), porém, até o presente estudo nenhum trabalho utilizando em 

conjunto a coleta de dados comportamentais e a coleta hormonal foi realizado com 

essa espécie. 

 

 

Assim, nossas predições foram:  

 

 

(A)  O comportamento das emas mudará com o oferecimento dos itens de 

enriquecimento ambiental, diminuindo a exibição de comportamentos 

anormais; 

 

(B)  Durante o oferecimento dos itens de enriquecimento, a produção de 

glicocorticoides fecais indicativos de estresse diminuirá, demonstrando que o 

bem-estar das emas aumentou; 

 

(C)  Existirá uma correlação positiva entre a diminuição da exibição dos 

comportamentos anormais e a diminuição dos metabólitos fecais de 

hormônios de estresse nas emas; 

 

(D)  O horário de coleta de dados afetará a eficiência dos itens de 

enriquecimento ambiental, com os comportamentos anormais diminuindo 

durante o período de coleta de dados imediatamente após a colocação dos 

itens no recinto e aumentando nas horas subsequentes. 



2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O objetivo geral do estudo foi comparar o repertório comportamental com os níveis 

fecais de hormônios de estresse de espécimes de emas mantidos em cativeiro; 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

2.2.1 Verificar se existem diferenças comportamentais entre as diferentes fases 

do estudo (antes, durante e depois do oferecimento do enriquecimento 

ambiental); 

 

 

2.2.2 Verificar se existem diferenças entre os níveis de concentração dos 

metabólicos de glicocorticóides analisados nas amostras fecais obtidas 

entre as diferentes fases (antes, durante e depois do enriquecimento 

ambiental); 

 

 

2.2.3 Verificar possíveis correlações entre variações nos níveis hormonais de 

estresse e variações comportamentais devidas ao enriquecimento; 

 

 

2.2.4 Avaliar a influência do horário na eficiência do enriquecimento ambiental. 

 



3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Local de estudo, alojamento e manutenção 

 

 

O estudo foi realizado em três recintos na Fundação Zoo-Botânica de Belo 

Horizonte – FZB-BH (S 19°51’, W 44°01’), sendo dois recintos no setor extra (Setor 

Extra 1 e Setor Extra 2) e um na Praça das Aves. No setor extra as aves ficam 

isoladas dos visitantes, tendo contato apenas com os tratadores. Na Praça das 

Aves os animais ficam expostos aos visitantes durante seis dias na semana. 

 

 

Foram estudadas quatro emas no recinto Setor Extra 1, duas emas no recinto Setor 

Extra 2 e três no recinto Praça das Aves, todas nascidas no zoológico e com 

idades variando entre 10 e 15 anos. As emas foram alimentadas duas vezes ao 

dia, às 09:00h e às 14:00h, com uma mistura de ração para ratitas (Socil®, 1.2 kg) e 

vegetais (couve, cenoura, beterraba). Durante todo o estudo as emas receberam 

água ad-libitum. Entre as fases durante e depois, as emas do recinto Praça das 

Aves foram transportadas para um recinto localizado no setor extra. 

 

 

3.2 Etograma 

 

 

Foi construído um etograma para as emas da Fundação Zoo-Botânica de Belo 

Horizonte em outubro de 2002 por C. S. Azevedo (Tabela 1; dados não 

publicados). Foram realizadas 12 horas de observações durante três dias não 

consecutivos, as observações foram feitas de 8:00h às 16:00h. Os 

comportamentos foram anotados de forma contínua e sem restrições, através do 

método “ad libitum” (SETZ, 1991). A construção do etograma das emas também foi 

baseada em referências bibliográficas (CODENOTTI et al., 1995; BRANDT & 

NETO, 1999). 



Tabela 1: Relação das categorias comportamentais e comportamentos descritos 

para Rhea americana na FZB-BH a serem utilizados nos estudos de 

enriquecimento ambiental. 

Categoria comportamental  Comportamento  Descrição  

Reprodução  Vocalizando O macho exibe um assobio 

profundo, parecendo “nan-du”. 

 

 

  Copulando O macho monta na fêmea e 

copula com ela. 

 

 

  Chocando ovos O macho choca os ovos no 

ninho. 

 

 

  Corte O macho exibe a asa ou faz 

movimentos com o pescoço. 

 

 

Vigilância  Alerta A ema estende o seu pescoço 

no ar e observa o ambiente. 

 

 

  Andando alerta A ema estende o seu pescoço 

no ar e observa o ambiente, 

enquanto anda. 

 

 

  Fingindo fuga A ema salta no ar e em 

seguida, ao cair no chão, corre 

em zig-zag pelo recinto. 

 

 

Atividade  Andando A ema caminha pelo recinto. 

 

 

  Correndo A ema corre em zig-zag ou em 

linha reta pelo recinto. 

 

 

  Bicando objetos A ema bica objetos ou outros 

indivíduos. 

 

 

Inatividade  Parado inativo A ema fica em pé, agachada, 

sentada ou deitada sem fazer 

movimentos. 

 

 

    

 

 



Alimentação Forrageando A ema procura e ingere a 

comida, no chão ou nas 

arvores, mas não em seus 

comedouros. 

 

  Comendo A ema come a comida do 

comedouro. 

 

 

  Bebendo água A ema estende seu pescoço e 

mergulha o bico na água. 

  

 

Manutenção  Arrumando penas A ema usa seu bico para alisar 

as penas. 

 

 

  Tomando banho de terra/água A ema deita e joga terra sobre 

as penas usando o bico. 

 

 

  Defecando/urinando A ema defeca ou urina. 

 

 

Comportamentos anormais  Andando de um lado para o outro A ema anda de um lado para o 

outro no recinto, sem função 

aparente. 

 

 

  Comendo fezes A ema come suas próprias 

fezes ou a de outro individuo. 

 

 

Agressividade  Brigando A ema briga com outro 

pássaro, empurrando o 

adversário com seu peito, 

chutando-o e bicando-o. 

 

 

  Intimidando A ema curva o pescoço em S e 

tenta acertar outra ema com o 

bico. 

 

 

Não visível  Não visível A ema não está visível para o 

observador. 

 

 

Outros  Outros comportamentos A ema exibe um 

comportamento que não foi 

registrado. 

 



3.3 Enriquecimento Ambiental 

 

 

As emas frequentemente exibem o comportamento de forrageio, andando 

ininterruptamente para procurar comida (SICK, 1997). Com base nessa informação 

e em estudo de enriquecimento já realizado com esses animais (AZEVEDO et. al., 

2013), o tipo de enriquecimento escolhido foi o alimentar e constituiu numa mistura 

de frutas picadas (2,5kg de maçã, banana, mamão e pera por dia), que foram 

espalhadas pelos recintos. O estudo foi dividido em três fases: antes, durante e 

depois do oferecimento do enriquecimento ambiental (YOUNG, 2003). O 

enriquecimento foi oferecido imediatamente antes de começarem as coletas 

comportamentais, uma vez por dia e junto com a dieta normal das aves. 

 

 

3.4 Dados comportamentais 

 

 

Os dados comportamentais foram coletados durante as três fases, utilizando o 

método scan com registro instantâneo, anotando os comportamentos a cada trinta 

segundos (ALTMANN, 1974). As observações foram feitas das 8:00h as 17:00h, 

por um período de 15 minutos a cada hora. As horas de coleta foram divididas 

entre os recintos da seguinte maneira: segundas, quartas e sextas das 8:00h as 

12:45h nos recintos do Setor Extra e das 13:00h as 16:15h na Praça das Aves, as 

terças e quintas das 8:00h as 12:15h na Praça das Aves e de 13:00h as 16:45h nos 

recintos do Setor Extra. Cada fase do estudo teve duração de 30 dias, totalizando 

90 dias no total. Os dados foram anotados em fichas de campo previamente 

desenvolvidas. 

 

 

3.5 Dados hormonais 

 

 

Lèche et al. (2009) realizaram a primeira dosagem hormonal em emas, através do 

plasma sanguíneo, identificando a corticosterona como o principal glicocorticóide 



produzido pelas aves; no mesmo trabalho os animais receberam injeções de ACTH 

(hormônio adrenocorticotrópico) que produziram um aumento de 40% na 

concentração de glicocorticóides plasmáticos, sugerindo que o eixo HPA nessa 

espécie é altamente sensível. 

 

 

Em 2011, Lèche et al. dosaram glicocorticóides fecais em emas e através da 

cromatografia de alta pressão (HPLC) observaram que grande parte da 

imunorreatividade estava associada a metabólitos de glicocorticóides (GCM), sem 

a presença especifica de cortisol e corticosterona; o teste de ACTH realizado no 

estudo mostrou um aumento de 30% a 40% na concentração de GCM, validando a 

utilização desse método não-invasivo para análises de glicocorticóides em emas. 

Assim, neste estudo foram coletadas amostras de fezes, de onde foram extraídos 

metabólitos de glicocorticoides. 

 

 

A coleta hormonal foi realizada apenas no recinto Praça das Aves, uma vez que 

nos recintos do setor extra não foi possível encontrar fezes em todos os dias da 

coleta. 

 

 

3.5.1 Coleta das fezes 

 

 

Emas defecam dois tipos de fezes: um tipo é eliminado mais vezes ao dia e possui 

uma consistência mais firme (fezes retais), e o outro tipo é eliminado de duas a três 

vezes ao dia e possui uma consistência mais cremosa (fezes cecais) (KLASING, 

2005). Um estudo utilizando extração hormonal em fezes de emas mostrou que 

fezes retais apresentam uma maior taxa de metabólitos de glicocorticóides do que 

fezes cecais (LÈCHE et al. 2011). Com base na literatura, todo o cuidado foi 

tomado para que somente fezes do tipo retal fossem coletadas. 

 

 



As fezes foram coletadas em todas as fases dos estudos (antes, durante e após o 

oferecimento do enriquecimento). Um total de 90 amostras de fezes foi coletado 

durante o procedimento de enriquecimento (30 amostras na fase antes do 

enriquecimento, 30 amostras na fase de enriquecimento e 30 amostras na fase 

pós-enriquecimento). As coletas foram realizadas sempre no mesmo horário, na 

parte da manhã, às 7:30h, a fim de padronizar e para evitar flutuações ao longo do 

dia nas concentrações de metabolitos de glicocorticóides (TOUMA & PALME, 

2005). Com o uso de luvas e pazinhas plásticas, porções centrais e pastosas do 

bolo fecal foram coletadas (30 g em média), homogeneizadas (foram retirados 

pedaços de vegetais ou itens alimentares não digeridos), acondicionadas em sacos 

plásticos tipo ziploc e congeladas a –30°C no freezer do setor de veterinária da 

FZB-BH. No final do estudo, as 90 amostras de fezes congeladas foram 

encaminhadas, em caixa de isopor com gelo seco, para o Laboratório de Zoologia 

dos Vertebrados da Universidade Federal de Ouro Preto, onde o procedimento de 

extração do hormônio foi realizado. 

 

 

3.5.2 Extração 

 

 

A metodologia utilizada para a extração dos metabólitos fecais foi modificada da 

descrita por Brown et al. (1996). O método será brevemente descrito a seguir. 

Foram adicionados 5 ml de metanol (Merck) a 80% (80% metanol, 20% água 

destilada) a uma alíquota de 0,5 g de fezes úmidas. Após homogeneização em 

aparelho vortex (Fisher Vortex) por um minuto, as amostras ficaram overnight 16h 

em um homogeneizador (Homogeneizador Benfer, BHS_300). Em seguida as 

amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 3500g (CentriBio) e o sobrenadante 

foi transferido para tubos eppendorfs. Os tubos ficaram armazenados no freezer do 

Laboratório de Zoologia da UFOP e foram encaminhados para o Laboratório de 

Dosagens Hormonais do Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São Paulo, para a 

realização das dosagens hormonais através do radioimunoensaio. 

 

 



3.5.3 Radioimunoensaio 

 

 

Para a mensuração dos metabólitos hormonais, foram utilizados kits de 

Corticosterona I125 RIA de duplo anticorpo ImmuChem  (MP BIOMEDICALS, 

LLC., Orangeburg, NY-USA), elaborado para soro de rato e camundongo, que 

utilizam o iodo-125 (I125) como elemento traçador. Os procedimentos realizados 

para a dosagem do hormônio seguiram recomendações do fabricante, descritas no 

rótulo dos kits. A quantificação hormonal foi realizada em um contador de radiação 

Gama (Packard Cobra Auto-Gamma), verificando o número de contagens por 

minuto. O resultado foi fornecido em ng/ml (nanogramas por mililitro), pré-

estabelecido pelo protocolo do conjunto diagnóstico. Os valores finais de 

metabólitos de corticosterona foram corrigidos para peso e diluição através da 

fórmula abaixo e expressos em ng/g (nanogramas por grama de fezes úmidas), 

convertidos finalmente em g/g (microgramas por grama de fezes úmidas) (VIAU, 

2003; BERBARE, 2004). 

 

 

 

 

C = Concentração determinada (resultado do RIE) em unidades ng/ml 

Vfe = Volume obtido ao final da extração (ml) 

D = Diluição 

Pis = Peso inicial das fezes úmidas (g) 

Os testes de paralelismo e precisão, já realizados em outro estudo, validaram o kit 

corticosterona I125 RIA para análises hormonais em fezes de emas (LÈCHE et al., 

2011), e portanto não foram repetidas neste experimento. 

 

 

3.6 Análises estatísticas 

 

 

Os dados obtidos não apresentaram distribuição normal para o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov, portanto estes foram submetidos à 

C x Vfe x D 
       Pis 



transformação na tentativa de se obter a normalidade. Como a ausência de 

normalidade persistiu após várias transformações, foram realizados testes não 

paramétricos. 

 

 

Os resultados comportamentais e hormonais de todas as fases do estudo foram 

analisados utilizando-se o teste não-paramétrico de Friedman. Os resultados 

comportamentais significativos foram analisados post-hoc utilizando-se o teste de 

Tukey. 

 

 

A correlação de Spearman foi aplicada para a análise de tendências lineares ao 

longo de cada fase, para os dados comportamentais e hormonais (ZAR, 1998). 

 

 

Modelos lineares generalizados (GLMs) foram utilizados para verificar a influencia 

dos horários das coletas na eficiência do enriquecimento, utilizando-se como 

variável explicativa o horário de coleta de dados e como variáveis resposta os 

comportamentos exibidos pelas emas. Para os resultados significativos, utilizou-se 

uma análise de contraste (Coms), a fim de averiguar qual horário da coleta 

influenciou o comportamento. 

Todos os testes estatísticos foram analisados considerando-se um nível de 

significância de 95% ( = 0,05), utilizando-se os programas estatísticos Minitab15 e 

RStudio (2014). 



4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados Comportamentais 

 

 

Na Tabela 2 estão disponíveis as medianas e o “Inter Quartile Range” (IQR) dos 

comportamentos anotados durante as três fases no recinto Setor Extra 1. 

 

 

Neste recinto os comportamentos “alerta”, “andando”, “forrageando”, “comendo”, 

“bebendo água”, “correndo”, “brigando”, “arrumando penas”, “intimidando”, 

“andando de um lado para o outro”, “vocalizando”, “cortejando”, “banhando” e 

“outros” diferiram significativamente entre as fases. 

 

 

“Alerta” foi um comportamento mais exibido na fase durante, diferindo entre as três 

fases. O comportamento “andando” diminuiu ao longo das fases, diferindo entre as 

fases antes e depois e entre as fases durante e depois. A diferença significativa no 

comportamento “forrageando” ocorreu entre as fases antes e durante e entre as 

fases durante e depois; a exibição durante o enriquecimento foi significativamente 

maior que as demais fases. 

 

 

As aves comeram mais durante o enriquecimento, diminuindo as exibições na fase 

depois; diferenças significativas foram observadas entre as fases antes e durante e 

entre as fases durante e depois. O comportamento “bebendo agua” foi mais exibido 

na fase antes, mostrando-se diferente da fase durante.  

 

 

“Correndo” diferiu entre as fases antes e depois, sendo mais exibido na fase antes, 

com diminuição no decorrer do estudo. “Brigando”, “arrumando pena” e 



“intimidando” foram mais exibidos na fase antes, diferindo entre as fases antes e 

depois e entre as fases durante e depois. 

 

 

A exibição do comportamento estereotipado “andando de um lado para o outro” 

apresentou uma diminuição no decorrer do estudo, com diferença significativa entre 

as fases antes e durante e antes e depois. 

 

 

A vocalização foi mais exibida na fase antes e não teve exibições na fase depois, 

diferindo entre as três fases do estudo. “Cortejando” foi mais exibido na fase 

durante, mostrando diferenças significativas entre as fases antes e depois e entre 

durante e depois. 

 

 

O comportamento ”banhando” foi mais exibido na fase antes, diferindo 

significativamente entre as fases antes e durante. “Outros comportamentos” 

(espreguiçar, deitar, levantar, bocejar, etc.) foram mais exibidos na fase durante e 

diferiram entre a fase antes e durante. 



 

Tabela 2: Resultados da comparação entre os comportamentos exibidos durante 

as fases antes, durante e após a utilização dos itens de enriquecimento ambiental 

para as emas (Rhea americana) da FZB-BH no recinto Setor Extra 1 (mediana ± 

IQR – interquartile range; GL = 2; N = 30; α = 0.05). 

Comportamento Antes Durante Depois Friedman Valor de p 

AL 88,00 ± 52,25a 131,5 ± 40,25b 44,00 ± 22,50c 40,46 < 0,01* 

AN 115,50 ± 25,50a 97,00 ± 20,00a 37,00 ± 23,50b 47,40 < 0,01* 

FOR 28,50 ± 19,75a 88,00 ± 31,50b 42,00 ± 30,25a 37,26 < 0,01* 

IN 139,00 ± 10.32 146,00 ± 84,00 117,50 ± 107,75 2,86  0,23 

CO 27,50 ± 16,75a 6,5 ± 9,00b 6,50 ± 7,25b 27,71 < 0,01* 

BA 9,00 ± 9,25a 0,00 ± 5,25b 3,50 ± 6,25 8,15 < 0,01* 

CORR 1,00 ± 2,00a 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00b 8,31 < 0,01* 

BRI 6,00 ± 11,00a 2,50 ± 7,25a 0,00 ± 0,00b 34,71 < 0,01* 

AP 28,00 ± 25,00a 26,00 ± 22,00a 14,50 ± 15,25b 11,66 < 0,01* 

INT 9,00 ± 8,00a 6,00 ± 4,00a 0,00 ± 0,00b 40,26 < 0,01* 

CF 0,00 ± 1,25 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 5,26   0,07 

ALA 49,50 ± 36,50a 2,00 ± 14,25b 0,50 ± 5,50b 33,26 < 0,01* 

V 4,50 ± 3,50a 2,00 ± 1,25b 0,00 ± 0,00c 47,26 < 0,01* 

COP 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00  1,00 

CHO 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00  1,00 

COR 20,00 ± 21,50a 28,50 ± 16,75a 0,00 ± 0,00b 42,31 < 0,01* 

ANAL 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,65   0,72 

FIFUG 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,15   0,92 

BIC 0,00 ± 1,00 0,00 ± 3,00 0,00 ± 1,00 0,86   0,64 

BAN 2,00 ± 4,25a 0,00 ± 2,00b 1,00 ± 4,00 8,11 < 0,01* 

DFU 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,25 0,00 ± 1,00 1,06   0,58 

OUT 0,00 ± 1,00a 1,50 ± 2,25b 1,00 ± 2,00 7,46    0,02* 

NV 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 16,25 3,05   0,21 

* = resultados que foram diferentes estatisticamente; letras diferentes representam 
entre quais tratamentos estava a diferença estatística. 
AL – alerta; AN – andando; FORR – forrageando; IN – inativo; CO – comendo; BA – bebendo água; 
CORR – correndo; BRI – brigando; AP – arrumando penas; INT – intimidando; CF – comendo fezes; 
ALA – andando de um lado para o outro; V – vocalizando; COP – copulando; CHO – chocando; 
COR – cortejando; ANAL – andando alerta; FIFUG – fingindo fuga; BIC – bicando; BAN – banhando; 
DFU – defecando ou urinando; OUT – outros; NV – não-visível. 



Na Tabela 3 estão disponíveis as medianas e o “Inter Quartile Range” (IQR) dos 

comportamentos anotados durante as três fases no recinto Setor Extra 2. 

 

 

As aves desse recinto apresentaram diferenças significativas nos comportamentos: 

“alerta”, “andando”, “forrageando”, “comendo”, “bebendo água”, “arrumando penas”, 

“andando de um lado para o outro”, “vocalizando”, “cortejando”, “andando alerta”, 

“bicando” e “outros”. 

 

 

As emas ficaram mais “alertas” durante o enriquecimento, diferindo 

significativamente das fases antes e depois. “Andando” foi mais exibido na fase 

durante, apresentando diferenças entre as fases antes e durante e entre as fases 

antes e depois. O forrageio aumentou no decorrer do estudo, com diferenças entre 

todas as fases. 

 

 

“Comendo” foi menos exibido durante o enriquecimento e diferiu das fases antes e 

depois. “Bebendo água” foi mais exibido depois do enriquecimento e diferiu entre 

todas as fases. A exibição do comportamento “arrumando penas” aumentou no 

decorrer do estudo, diferindo entre as fases antes e depois. 

 

 

Assim como no recinto Setor Extra 1, a exibição do comportamento “andando de 

um lado para o outro” também apresentou uma diminuição no decorrer do estudo, 

com diferença significativa entre as fases antes e durante e entre as fases antes e 

depois. 

 

 

O macho vocalizou e cortejou mais no inicio do estudo e não exibiu nenhum dos 

dois comportamentos na fase depois. “Vocalizando” diferiu entre todas as fases do 

estudo e “cortejando” mostrou diferenças significativas entre as fases durante e 

depois. 

 



 

“Andando alerta” diferiu entre as fases antes e depois, com maior exibição na fase 

antes. “Bicando” foi mais exibido na fase depois, diferindo da fase durante.



 

Tabela 3: Resultados da comparação entre os comportamentos exibidos durante 

as fases antes, durante e após a utilização dos itens de enriquecimento ambiental 

para as emas (Rhea americana) da FZB-BH no recinto Setor Extra 2 (mediana ± 

IQR – interquartile range; GL = 2; N = 30; α = 0.05). 

Comportamento Antes Durante Depois Friedman Valor de p 

AL 24,50 ± 24,00a 51,50 ± 21,50b 25,00 ± 17,50a 27,80 < 0,01* 

AN 29,00 ± 29,00a 45,00 ± 22,25b 41,00 ± 31,00b 14,31 < 0,01* 

FOR 8,00 ± 12,25a 36,00 ± 16,00b 65,00 ± 50,00c 44,31 < 0,01* 

IN 28,00 ± 30,00 42,00 ± 49,25 41,00 ± 44,00 0,86   0,64 

CO 19,50 ± 22,50a 5,00 ± 8,00b 11,00 ± 19,50a 19,71 < 0,01* 

BA 6,00 ± 11,00a 0,00 ± 2,00b 15,00 ± 9,75c 35,31 < 0,01* 

CORR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,15  0,92 

BRI 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,05  0,97 

AP 6,00 ± 5,75a 8,00 ± 13,00 10,00 ± 6,50b 7,81   0,02* 

INT 0,00 ± 0,25 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,80  0,67 

CF 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,60  0,74 

ALA 116,00 ± 71,15a 60,50 ± 67,25b 54,00 ± 55,50b 28,46 < 0,01* 

V 3,00 ± 3,00a 1,00 ± 2,00b 0,00 ± 0,00c 31,55 < 0,01* 

COP 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,05  0,97 

CHO 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 1,00 

COR 0,00 ± 2,25 0,00 ± 0,25a 0,00 ± 0,00b 7,31   0,02* 

ANAL 1,00 ± 1,00a 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,00b 7,35   0,02* 

FIFUG 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,05  0,97 

BIC 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,00a 1,00 ± 2,00b 5,71   0,05* 

BAN 0,00 ± 1,50 0,00 ± 1,25 0,00 ± 0,00 1,01 0,60 

DFU 0,00 ± 1,00 1,00 ± 2,00 0,50 ± 1,00 3,31 0,19 

OUT 0,50 ± 2,00 1,00 ± 3,00 0,00 ± 1,00 5,11 0,07 

NV 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,05 0,97 

* = resultados que foram diferentes estatisticamente; letras diferentes representam 
entre quais tratamentos estava a diferença estatística. 
AL – alerta; AN – andando; FORR – forrageando; IN – inativo; CO – comendo; BA – bebendo água; 
CORR – correndo; BRI – brigando; AP – arrumando penas; INT – intimidando; CF – comendo fezes; 
ALA – andando de um lado para o outro; V – vocalizando; COP – copulando; CHO – chocando; 
COR – cortejando; ANAL – andando alerta; FIFUG – fingindo fuga; BIC – bicando; BAN – banhando; 
DFU – defecando ou urinando; OUT – outros; NV – não visível. 



Na Tabela 4 estão disponíveis as medianas e o “Inter Quartile Range” (IQR) dos 

comportamentos anotados durante as três fases no recinto da Praça das Aves. 

 

 

As emas da Praça das Aves apresentaram diferenças significativas nos 

comportamentos “alerta”, “andando”, “forrageando”, “inativo”, “comendo”, “bebendo 

água”, “correndo”, “arrumando penas”, “comendo fezes”, “andando de um lado para 

o outro” e “bicando”. 

 

 

“Alerta” e “andando” aumentaram ao longo do estudo apresentando diferenças 

entre as fases antes e durante e entre as fases antes e depois. O forrageio foi 

maior durante o enriquecimento, diferindo das demais fases. 

 

 

“Inativo”, “comendo” e “arrumando penas” foram mais exibidos na fase depois e 

diferiram das fases antes e durante. As emas beberam mais água na fase depois, 

sendo diferente apenas da fase durante. O comportamento “correndo” diminuiu no 

decorrer do estudo, apresentando diferenças entre as fases antes e depois e entre 

durante e depois. 

 

 

Neste recinto o comportamento “comendo fezes” foi significativo, com menor 

exibição durante o enriquecimento, diferindo entre as fases antes e durante e entre 

as fases antes e depois. “Andando de um lado para o outro” diminuiu ao longo do 

estudo e diferiu entre as fases antes e durante e entre as fases antes e depois, o 

mesmo observado nos outros recintos. 

 

 

“Bicando” foi mais exibido na fase depois, diferindo significativamente das fases 

antes e durante. 



 

Tabela 4: Resultados da comparação entre os comportamentos exibidos durante as 

fases antes, durante e após a utilização dos itens de enriquecimento ambiental para 

as emas (Rhea americana) da FZB-BH na Praça das Aves (mediana ± IQR - 

interquartile; GL = 2; N = 30; α = 0.05). 

Comportamento Antes Durante Depois Friedman Valor de p 

AL 26,00 ± 19,00a 53,50 ± 24,25b 75,50 ± 32,00b 44,60   < 0,01* 

AND 31,00 ± 15,25a 59,50 ± 23,50b 66,50 ± 29,75b 31,51   < 0,01* 

FOR 55,00 ± 38,50a 115,00 ± 67,75b 65,00 ± 45,25a 28,31   < 0,01* 

IN 10,50 ± 19,75a 12,50 ± 62,00a 57,00 ± 52,00b 14,71   < 0,01* 

CO 3,00 ± 5,25a 2,00 ± 4,25a 11,50 ± 22,25b 9,86   < 0,01* 

BA 3,00 ± 4,25 1,00 ± 3,00a 5,50 ± 10,25b 14,01   < 0,01* 

CORR 0,00 ± 1,25a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00b 5,71   0,05* 

BRI 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,15 0,92 

AP 3,00 ± 4,25a 5,50 ± 13,25a 24,00 ± 25,50b 25,01   < 0,01* 

INT 0,00 ± 0,25 0,00 ± 0,00 0,00 ± 1,25 4,01 0,13 

CF 2,00 ± 7,25a 0,00 ± 1,00b 0,00 ± 2,25b 6,01  0,05* 

ALA 243,50 ± 131,25a 105,00 ± 86,50b 80,50 ± 61,50b 32,06   < 0,01* 

V 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00     1,00 

COP 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00     1,00 

CHO 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00     1,00 

COR 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00     1,00 

ANAL 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 1,00 2,11     0,34 

FIFUG 0,00 ± 0,00 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,00 2,06     0,35 

BIC 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 3,00 ± 5,00b 30,35  < 0,01* 

BAN 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 2,00 1,11     0,57 

DFU 0,00 ± 1,00 0,00 ± 1,00 0,50 ± 1,25 1,61     0,44 

OUT 0,00 ± 1,00 0,00 ± 1,00 0,50 ± 1,00 4,11     0,12 

NV 0,00 ± 1,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 4,26     0,11 

* = resultados que foram diferentes estatisticamente; letras diferentes representam 
entre quais tratamentos estava a diferença estatística. 
AL – alerta; AN – andando; FORR – forrageando; IN – inativo; CO – comendo; BA – bebendo água; 
CORR – correndo; BRI – brigando; AP – arrumando penas; INT – intimidando; CF – comendo fezes; 
ALA – andando de um lado para o outro; V – vocalizando; COP – copulando; CHO – chocando; 
COR – cortejando; ANAL – andando alerta; FIFUG – fingindo fuga; BIC – bicando; BAN – banhando; 
DFU – defecando ou urinando; OUT – outros; NV – não visível. 



4.2 Resultados Hormonais 

 

 

As concentrações de glicocorticoides fecais diminuíram significativamente com o 

oferecimento do enriquecimento ambiental, e permaneceram baixos mesmo após a 

sua retirada (Figura 1).  
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Figura 1: Dosagem hormonal das emas (Rhea 

americana) nas três fases do estudo no recinto da 

Praça das Aves (F= 22.51; p < 0.01; N= 27; gl= 2). 

Letras diferentes representam entre quais tratamentos 

houve diferença estatística. 

 

 

O teste estatístico mostrou que os níveis de metabólitos glicocorticoides fecais 

diminuíram significativamente na fase durante, em comparação com a fase antes. 

Os níveis de metabólitos hormonais apresentaram uma diminuição na fase depois, 

diferindo significativamente da fase antes, porém sem significância com a fase 

durante. 

 



Na Figura 2 está disponível a correlação entre dosagem hormonal e o 

comportamento “andando de um lado para o outro” (ALA) na fase durante. 
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Figura 2: Correlação de Spearmann entre a dosagem de metabólitos fecais 

de glicocorticóides e o comportamento ALA (“andando de um lado para o 

outro”) na fase durante observado nas emas da Praça das Aves (r= 0.418; p < 

0,05; N= 29; gl= 2). 

 

 

Foi observada uma correlação positiva moderada e significativa entre a expressão 

do comportamento “andando de um lado para o outro” e a produção de metabólitos 

fecais de glicocorticoides nas emas, ou seja, quanto mais metabólitos fecais de 

glicocorticoides são produzidos, mais comportamento “andando de um lado para o 

outro” é exibido. 

 



A tabela 5 mostra a influência do horário nos comportamentos das emas, utilizando 

o GLM com distribuição Poisson. Em caso de “overdispersion”, os erros padrões 

foram corrigidos usando um modelo Quasi-GLM, onde a variância é dada por f × μ, 

onde μ é a média e f é o parâmetro de dispersão. 

 

 

Os comportamentos “andando”, “forrageando”, “inativo”, “bebendo água”, 

“correndo”, “brigando”, “arrumando penas”, “intimidando”, “vocalizando”, 

“copulando”, “cortejando”, “andando alerta”, “bicando” e “outros” foram 

influenciados pelo horário da coleta. Os comportamentos “inativo”, “brigando”, 

“arrumando penas” e “cortejando” diminuíram durante a colocação do 

enriquecimento, mas aumentaram depois desse horário. Já os comportamentos 

“andando”, “forrageando”, “intimidando” e “andando alerta” aumentaram durante a 

colocação do enriquecimento, diminuindo nos horários mais distantes da introdução 

do enriquecimento. 

 

 

O comportamento “outros” foi mais exibido durante os horários da manhã. O 

comportamento “copulando” foi observado uma única vez, com registro na parte da 

tarde. 

 

 

Os comportamentos estereotipados “comendo fezes” e “andando de um lado para 

o outro” não sofreram influência do horário da coleta de dados. 

 

 

As figuras 3, 4 e 5 indicam em quais horários os comportamentos “andando”, 

“forrageando” e “intimidando” foram mais exibidos. 

  



Tabela 5: Resultados do teste de GLM para avaliação da influência do horário da 

coleta no comportamento das emas (Rhea americana) da Fundação Zoo-Botânica 

de Belo Horizonte. 

Variável resposta Variável explicativa Deviance DF F P 

 
AL 

 
 

 
Horário Coleta 

 
83.396 

 
407 

 
1.30 

 
0.23 

 
AN 

 
Horário Coleta 

 
92.216 

 
407 

 
1.97 

 
<0.05* 

 
 
 

     

FORR Horário Coleta 1921.7 407 18.11 <0.05* 
 
 
 

     

IN Horário Coleta 1214.5 407 6.20 <0.05* 
 
 
 

     

CO Horário Coleta 70.424 407 1.37 0.20 
 
 
 

BA 

 
 
 

Horário Coleta 

 
 
 

64.697 

 
 
 

407 

 
 
 

---- 
 
 

 
 
 

<0.05* 

 

CORR 
 
 
 

BRI 
 
 
 

AP 
 
 
 

INT 
 
 
 

CF 
 
 
 

ALA 
 

 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 

 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 

 

22.934 
 
 
 

35.102 
 
 
 

569.79 
 
 
 

32.406 
 
 
 

23.373 
 
 
 

214.11 
 

 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 

 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

8.92 
 
 
 

---- 
 
 
 

1.25 
 
 
 

1.30 
 

 

<0.05* 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

0.26 
 
 
 

0.23 
 



 
V 
 
 
 

COP 
 
 
 

CHO 
 
 
 

COR 
 
 
 

ANAL 
 
 
 

FIFUG 
 
 
 

BIC 
 
 
 

BAN 
 
 
 

DFU 
 
 
 

OUT 
 
 
 

NV 

 
Horário Coleta 

 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 
 
 
 

Horário Coleta 

 
24.144 

 
 
 

27.283 
 
 
 
0 
 
 
 

161.15 
 
 
 

35.632 
 
 
 

13.281 
 
 
 

29.991 
 
 
 

10.563 
 
 
 

3.46 
 
 
 

18.568 
 
 
 

5.8516 

 
407 

 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 
 
 
 

407 

 
---- 

 
 
 

5.53 
 
 
 

0 
 
 
 

2.39 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

---- 
 
 
 

0.96 

 
<0.05* 

 
 
 

<0.05* 
 
 
 

1 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

0.10 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

0.22 
 
 
 

0.90 
 
 
 

<0.05* 
 
 
 

0.46 

* = resultados estatisticamente significativos 
AL – alerta; AN – andando; FORR – forrageando; IN – inativo; CO – comendo; BA – bebendo água; 
CORR – correndo; BRI – brigando; AP – arrumando penas; INT – intimidando; CF – comendo fezes; 
ALA – andando de um lado para o outro; V – vocalizando; COP – copulando; CHO – chocando; 
COR – cortejando; ANAL – andando alerta; FIFUG – fingindo fuga; BIC – bicando; BAN – banhando; 
DFU – defecando ou urinando; OUT – outros; NV – não visível. 
 



 
Figura 3: Média de exibição do comportamento “andando” ao longo dos horários 
da coleta nos três recintos. 
 

 
Figura 4: Média de exibição do comportamento “forrageando” ao longo dos 
horários da coleta nos três recintos. 
 



 
Figura 5: Média de exibição do comportamento “intimidando” ao longo dos horários 
da coleta nos três recintos. 
 

 
Figura 6: Média de exibição do comportamento “inativo” ao longo dos horários da 
coleta nos três recintos. 



5 DISCUSSÃO 

 

 

O enriquecimento ambiental diminuiu a exibição dos comportamentos anormais das 

emas, além de estimular a atividade das aves. Ainda, o enriquecimento ambiental 

foi capaz de diminuir a liberação de hormônios de estresse, melhorando o bem-

estar das emas cativas. A exibição do comportamento anormal “andando de um 

lado para o outro” foi relacionada positivamente com a quantidade de hormônios de 

estresse produzidos pelas emas. O horário de coleta de dados influenciou os 

resultados obtidos para vários comportamentos naturais das emas, entretanto, para 

os comportamentos anormais, os efeitos do enriquecimento parecem ser mais 

duradouros, pois o horário da coleta de dados não influenciou esses resultados. 

 

 

As emas andaram e forragearam mais após o oferecimento do enriquecimento 

ambiental e diminuíram a exibição dos comportamentos estereotipados; esse 

mesmo resultado foi observado em estudo de enriquecimento ambiental com emas 

(AZEVEDO et al., 2010), com outras espécies de ratitas (CHRISTENSEN & 

NIELSEN, 2004) e com outras espécies de aves (DIAS et al., 2011; MEEHAN et al., 

2003; MEEHAN et al., 2004). Em todos os estudos citados, o enriquecimento 

ambiental foi utilizado com o intuito de estimular o forrageio dos animais. Young 

(1997) afirmou que um programa alimentar adequado para animais em cativeiro 

deve levar em conta a composição de nutrientes e a forma como esse alimento é 

oferecido em função do bem-estar animal. Estimular o forrageio, faz com que os 

animais passem mais tempo procurando alimento, consequentemente, ocorre uma 

maior exploração do recinto e a exibição dos comportamentos anormais é reduzida 

ou até mesmo extinta, elevando o bem-estar do animal (SHEPHERDSON et al., 

1990; CARLSTEAD et al., 1991; SHEPHERDSON et al., 1993; BOINSKI et 

al.,1999; YOUNG, 2003; CUMMINGS et al., 2007). 

 

 

O estudo foi realizado nos meses de Julho a Janeiro, passando pela época 

reprodutiva das emas, que vai de Agosto a Fevereiro (CODENOTTI et al., 1995; 



CODENOTTI & ALVAREZ, 1997). Por esse motivo, os machos do Setor Extra 1 e o 

macho do Setor Extra 2 exibiram comportamentos de vocalização e corte, com 

registro de apenas uma cópula. No recinto Setor Extra 1 não havia fêmeas, 

portanto os machos cortejavam outros machos. Uma analise da literatura cientifica 

disponível mostrou que esse tipo de evento ainda não foi registrado para a espécie, 

nem em cativeiro e nem na natureza. Um estudo feito com aves concluiu que o 

sexo com menor investimento no cuidado parental tende a desenvolver 

comportamento homossexual (MACFARLANE et al., 2010). No caso das emas, 

apesar do alto investimento materno na produção dos ovos, todo o cuidado 

parental é fornecido pelos machos (Davies, 2002), portanto, a hipótese levantada 

para o desenvolvimento para o homossexualismo em aves não seria corroborada. 

 

 

No recinto Setor Extra 1, os comportamentos “intimidando”, “brigando” e “correndo” 

foram mais exibidos na fase antes e diminuíram no decorrer do estudo. Machos de 

ema, no período reprodutivo, tendem a brigar entre si durante a formação do harem 

(CODENOTTI et al., 1995; CODENOTTI, 1997; CODENOTTI & ALVAREZ, 2001); e 

exibem esses três comportamentos em sequência, ou seja, primeiro ocorre a 

intimidação de um macho com o outro, logo em seguida ocorre a briga, e em 

alguns casos a briga termina com um macho correndo atrás do outro (CODENOTTI 

et al., 1995). No presente estudo, quando os machos se intimidavam, na maioria 

das vezes, essa sequência comportamental foi observada. 

 

 

As emas da Praça das Aves foram transportadas para um recinto do setor extra em 

um curto intervalo de tempo entre a fase durante e a fase depois. O recinto no setor 

extra é menor que o da praça e com uma vegetação completamente diferente. Na 

praça existem muitas árvores e lugares onde as emas podem se esconder e no 

novo recinto existe  apenas uma pequena árvore e as aves ficam visíveis o tempo 

todo. Essa mudança de recinto poderia explicar a elevada exibição de alguns 

comportamentos na fase depois, como “alerta” e “inativo”. Um estudo feito com 

coelhos mostrou que em recintos pequenos os animais ficam mais inativos e 

interagem menos (DIXON et al., 2010). De um modo geral, a influência do tamanho 

do recinto no comportamento das emas é algo que precisa ser estudado, uma vez 



que esse fator exerce influência no comportamento de maneiras diferentes 

dependendo da espécie (KREEGER et al., 1996; LYONS et al., 1997; PITSKO, 

2003; LI et al., 2007). Della Costa et al. (2013) analisaram o comportamento de 

emas logo após o transporte e concluíram que 48h após o transporte as aves são 

capazes de recuperar sua atividade comportamental. As coletas ocorreram uma 

semana após o transporte, portanto acredita-se que o transporte não exerceu 

influencia no comportamento das emas. 

 

 

Os níveis de GCM das emas da Praça das Aves diminuíram significativamente 

durante a fase de enriquecimento e, embora não significativos, os níveis 

apresentaram uma diminuição na fase pós-enriquecimento, comprovando a eficácia 

do enriquecimento ambiental na diminuição do estresse e elevação do bem-estar 

animal, mesmo a longo prazo. Outros estudos de enriquecimento ambiental com 

análise de hormônio fecal obtiveram o mesmo resultado e também comprovaram o 

sucesso do enriquecimento na elevação do bem-estar animal (BOINSKI et al.,1999; 

POESSEL et al. 2001; BELZ et al., 2003; BENAROYA-MILSHTEIN et al., 2004). 

 

 

Existem alguns trabalhos com diferentes análises de glicocorticóides fecais em 

aves (KOTRSCHAL et al., 1998; HIRSCHENHAUSER et al., 2000; KOTRSCHAL et 

al., 2000; LÈCHE et al., 2001; DEHNHARD et al., 2003; CARERE et al., 2003; 

NAKAGAWA et al., 2003; WASHBURN et al., 2003; WELLS et al., 2003), porem 

são poucos os trabalhos que avaliam o hormônio de estresse nas fezes utilizando 

enriquecimento ambiental. Um estudo feito com maritacas mostrou redução na 

concentração de corticosterona com a aplicação de enriquecimento ambiental 

(TELLES, 2010). Fairhurst et al. (2011) fizeram um estudo com enriquecimento 

ambiental analisando corticosterona nas penas de quebra-nozes de Clark 

(Nucifraga columbiana) e os autores observaram que o enriquecimento a longo 

prazo diminui os níveis de corticosterona nas aves, quando comparados com 

enriquecimento a curto prazo. 

 

 



Como dito anteriormente, as emas da Praça das Aves foram transportadas para 

outro recinto. Um estudo feito com emas, analisando o efeito do transporte na 

produção de GCM, observou que o transporte é um estressor potencial para essa 

espécie, aumentando em torno de 40 vezes os níveis de GCM quando comparados 

a níveis medidos antes do transporte (LÈCHE et al., 2013). Lèche et al. (2011) 

viram que os níveis de GCM fecais das emas atingiram valores basais 24h após a 

injeção de ACTH. Portanto acredita-se que no presente estudo o transporte não 

tenha influenciado os resultados dos níveis de GCM coletados, uma vez que as 

coletas de dados da fase depois começaram uma semana após a transferência das 

aves. 

 

 

Apesar de não saber se os exemplares da Praça das Aves são machos ou fêmeas, 

alguns estudos analisaram corticosterona plasmática e GCM fecais em emas e não 

observaram diferenças hormonais entre machos e fêmeas da espécie (LÈCHE et 

al., 2009, 2011, 2013). Portanto acredita-se que a variável sexo não tenha 

influenciado os resultados obtidos. 

 

 

De todas as correlações feitas no estudo, entre os níveis de GCM e os 

comportamentos anormais, apenas uma foi significativa. A correlação entre os 

níveis hormonais e os registros do comportamento “andando de um lado para o 

outro” na fase de enriquecimento mostrou-se significativa, moderada e positiva. 

Esse resultado indica que possivelmente a produção de um causa a exibição do 

outro, ou seja, à medida que o hormônio é produzido no organismo da ema, a 

mesma apresenta uma resposta do tipo comportamental a essa produção, exibindo 

o comportamento estereotipado (MÖSTL & PALME, 2002). Essa correlação acaba 

corroborando os resultados obtidos na análise de variância do hormônio e do 

comportamento “ALA”, uma vez que ambos apresentaram diminuição significativa 

na fase de enriquecimento do estudo. 

 

 

Vasconcellos et al. (2009) encontraram o mesmo resultado em lobos, uma 

correlação positiva entre GCM e o comportamento “andando de um lado para o 



outro”. Um estudo de enriquecimento realizado com felinos também mostrou uma 

correlação positiva entre glicocorticoides e comportamento anormal “andando de 

uma lado para o outro” (BROUSSET, 2003). Por outro lado, Boinski et al. (1999) 

não encontraram relação entre a produção de hormônio e a exibição dos 

estereótipos em Cebus apella, o que não descartou o sucesso do enriquecimento 

na elevação do bem-estar animal.  

 

 

“Andando” foi mais exibido as 13:00h e o forrageio ocorreu mais no horário das 

8:00h e das 13:00h, horários em que o enriquecimento era ofertado. Reboreda e 

Fernandez (1994), observando emas na natureza, viram que durante a alimentação 

podem ocorrer algumas intimidações com a finalidade de manter uma distância 

individual entre as aves. Em algumas coletas foi possível observar uma intimidação 

entre os indivíduos durante o processo de forrageio e quando compartilhavam o 

mesmo comedouro, o que poderia explicar o fato do comportamento “intimidando” 

apresentar maior exibição no horário das 13:00h. O comportamento “inativo” foi 

mais exibido por volta do meio dia, pois neste horário as aves tendem a ficar em 

repouso por conta das altas temperaturas (DELLA COSTA et al., 2013). Azevedo et 

al. (2010) observaram emas em áreas de pastagens e apesar de não encontrarem 

diferenças significativas entre os comportamentos ao longo do dia, os autores 

viram que as aves forrageiam mais no começo da manhã (6:00h as 10:00h) e 

começo da tarde (12:00h as 16:00h), e ficam mais inativas no começo da tarde 

(12:00h as 16:00h). 

 

 

A análise de GLM não apontou diferença para os comportamentos anormais e o 

horário da coleta de dados, portanto, o horário não exerce influência na exibição 

dos comportamentos anormais, indicando que os efeitos do enriquecimento 

ambiental para emas é duradouro. Até o presente estudo, nenhum trabalho 

comparando horários de coleta de dados e o horário de oferecimento dos itens de 

enriquecimento ambiental para emas foi realizado, porém alguns autores exibem 

em seus resultados algumas diferenças comportamentais observadas, 

corroborando em partes com os resultados obtidos com as emas (ALMEIDA et al., 

2008; VASCONCELLOS,  2009). 



 

 

Portanto, em relação às hipóteses testadas: 

 

 

(A) O comportamento das emas mudará com o oferecimento dos itens de 

enriquecimento ambiental, já que eles diminuirão a exibição de 

comportamentos anormais.  

O enriquecimento ambiental diminuiu a exibição dos comportamentos 

anormais. 

 

(B)  Durante o oferecimento dos itens de enriquecimento, a produção de 

glicocorticoides fecais indicativos de estresse diminuirá, demonstrando que o 

bem-estar das emas foi melhorado. 

O enriquecimento ambiental diminuiu a produção de glicocorticoides 

fecais indicativos de estresse, melhorando o bem-estar das emas. 

 

(C)  Existirá uma correlação positiva entre a diminuição da exibição dos 

comportamentos anormais e a diminuição dos metabolitos fecais de 

hormônios de estresse nas emas. 

Foi encontrada uma correlação positiva entre a diminuição da 

exibição do comportamento anormal “andando de um lado para o outro” e a 

diminuição dos metabólitos fecais de hormônios de estresse nas emas.  

 

(D)  O horário de coleta de dados afetará a eficiência dos itens de 

enriquecimento ambiental, com os comportamentos anormais diminuindo 

durante o período de coleta de dados imediatamente após a colocação dos 

itens no recinto e aumentando nas horas subsequentes. 

O horário de coleta dos dados influenciou nos resultados da exibição 

de vários comportamentos naturais das emas, entretanto, não influenciou na 

exibição dos comportamentos anormais, mostrando que o enriquecimento 

teve uma ação duradoura e benéfica na diminuição da exibição dos 

comportamentos anormais das emas.  

 



6 CONCLUSÕES 

 

 

No presente estudo pode-se concluir que o enriquecimento ambiental é uma 

ferramenta eficaz na elevação do bem-estar de emas, uma vez que reduziu não 

apenas a exibição dos comportamentos anormais, bem como os níveis de GCM 

fecais. A correlação entre hormônio e comportamento anormal observada aqui, 

enfatiza a ideia de causa e efeito que ocorre no eixo HPA quando em situações de 

estresse.  

 

 

Conclui-se também que o enriquecimento ambiental age de forma duradoura nas 

emas, não havendo, portanto preferencia de horário para oferecer o 

enriquecimento às aves. Provavelmente um estudo aprofundado sobre o 

comportamento sexual de machos de emas em cativeiro faz-se necessário, para 

averiguar se o comportamento homossexual observado nesse estudo é normal ou 

apenas um caso isolado. 

 

 

Finalmente, o uso de enriquecimento ambiental do tipo alimentar deve ser 

estimulado em Instituições mantenedoras desses animais em cativeiro, pois seus 

efeitos benéficos auxiliam a manutenção de um alto bem-estar, facilitando o 

manejo e auxiliando na conservação da espécie.   
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