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Introdução: As emas (Rhea americana) são aves terrícolas e gregárias de grande porte
sendo a única e mais pesada em território brasileiro, pertencem ao grupo das ratitas,
pois não possuem quilha no osso esterno, sendo assim não voadoras (Azevedo,
2010).Está classificada como quase ameaçada, devido a grande perda de seu habitat
natural, principalmente áreas de pampa e cerrado, para pastagens e
áreas agrícolas (IUCN, 2018). Objetivo: O presente estudo tem objetivo de analisar e
descrever o comportamento dos indivíduos de Rhea americana cativos no Centro de
Biodiversidade da Usipa (CEBUS) em Ipatinga, Minas Gerais. Metodologia: O estudo
foi realizado no Centro de Biodiversidade da Usipa (CEBUS), localizado em Ipatinga,
MG, onde possui zoológico(USIPA, 2018). Os animais foram identificados e
nomeados (EMA 1 &#9792;, EMA 2 &#9794; e EMA 3 &#9794;), de acordo com
características morfológicas
visíveis. A coleta de dados foi realizada pela técnica ad libitum, as observações foram
realizadas entre as 08h00 e 17h00, em períodos de 1 hora/dia, atingindo um total de 45
horas de observações. Todos os comportamentos observados foram registrados em
planilhas e organizados em tabelas, proporcionando a
visualização da frequência e da duração. Resultados: Dentre os comportamentos
anormais registrados, “comendo fezes” foi presenciado em todos os animais. Segundo
Azevedo (2003), a ingestão de fezes em emas nunca foi observada em ambiente
natural, entretanto, em cativeiro esse comportamento é notado com frequência. Os
comportamentos anormais observados sugerem conforto limitado, uma vez que andar
de um
lado para o outro e consumir excretas são considerados comportamentos de
estresse(YOUNG, 2003). Conclusão: O presente estudo mostrou que as emas em
cativeiro demostraram comportamentos estereotipados e demostraram sofrer estresse
devido o recinto, o estudo também foi útil na avaliação do bem estar animal, podendo
ser utilizada para ações de manejo, conservação e propor um trabalho de
enriquecimento ambiental.
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