ESQUELETO DO MEMBRO TORÁCICO DA EMA (Rhea americana)
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Introdução. Consideradas as maiores aves brasileiras1, as emas (Rhea americana) pertencem
ao grupo das ratitas2, constituído por aves corredoras e incapazes de voar, o que faz com que
apresentem características anatômicas e fisiológicas diferentes daquelas que voam3. Assim,
este trabalho objetivou descrever a constituição esquelética do membro torácico da ema.
Métodos. Foi utilizado o esqueleto dos dois membros torácicos de um espécime adulto de ema
do Museu de Animais Silvestres do Laboratório de Anatomia Comparada (LAC) da
FAMEV/UFMT. O espécime em questão veio a óbito no Zoológico da UFMT e foi submetido,
após um descarne parcial, às técnicas de maceração e clarificação, quando então teve seu
esqueleto montado. Resultados e Discussão. O membro torácico da ema divide-se em quatro
segmentos: cintura escapular, braço, antebraço e mão, assim como nas aves domésticas4. Na
cintura escapular são encontrados três ossos: escápula, osso coracóide e clavícula. Enquanto
os dois primeiros são completamente desenvolvidos, a clavícula apresenta-se reduzida. Outro
aspecto morfológico importante é o fato desses três ossos encontrarem-se fundidos, ao nível da
articulação do ombro, formando assim como que uma peça óssea única. Nas aves domésticas,
estes três ossos encontram-se completamente desenvolvidos5, independentes e não
fusionados5,6. O braço é composto somente pelo úmero, enquanto no antebraço são
encontrados o rádio e a ulna, assim como nas aves domésticas4,6. Na mão são observados
ossos carpianos, o carpometacarpo e as falanges. Os carpianos são o radial e o ulnar. O
carpometacarpo é constituído pela fusão dos carpianos distais e dos metacarpianos II, III e IV.
As falanges estão distribuídas em três dedos. Os dedos II e IV possuem uma falange cada,
enquanto o dedo III possui duas falanges. Os mesmos ossos são encontrados na mão das
galinhas domésticas6, embora a quantidade de falanges difira, em geral, das outras aves
domésticas7. Conclusões. O esqueleto do membro torácico da ema possui diferenças
morfológicas significativas em relação ao das aves domésticas. Tais particularidades
provavelmente estão relacionadas com o fato de possuírem membros torácicos não adaptados
ao vôo.
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