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Resumo A termografia infravermelha é uma ferramenta 
inovadora que vem sendo utilizada em diversas pesquisas 
que envolvem animais. Ferramenta utilizada para estudos de 
estresse térmico, termorregulação, comportamento, 
diagnóstico de doenças, principalmente na produção e bem - 
estar animal. As aves silvestres são animais que ficam tensas 
com presença do homem em seu ambiente, ocasionando 
alterações na sua fisiologia térmica e no seu comportamento. 
No semiárido brasileiro, as elevadas temperaturas causam 
ainda mais estresse a ave, em estudos que envolvam bem 
estar e produção animal é importante que se utilize 
procedimentos e ferramentas que não causem estresse ao 
animal, daí a implantação da termografia infravermelha. A 
Rhea americana é uma ave silvestre, nativa do Brasil, que 
está ganhando espaço no mercado devido a sua carne ser 
saudável e outros produtos que são extraídos dela. Pouco se 
conhece sobre a fisiologia térmica e comportamento desta 
ratita, isso é imprescindível para melhorar as instalações 
aviárias a fim de oferecer um ambiente agradável e aumentar 
a produção. As aves e as outras ratitas como o avestruz, emu, 
kiwi e o casuar utilizam algumas áreas corporais para 
dissipar o calor corporal, as áreas são: pernas, o bico e o 
pescoço. Todas estas áreas corporais utilizadas pelas aves 
para dissipar calor foram encontradas utilizando a 
termografia infravermelha. Por ser uma ratita, a Rhea 
americana pode utilizar as mesmas regiões corporais para se 
diminuir o estresse calórico. Portanto, a termografia é 
fundamental para os estudos de termorregulação de emas em 
ambientes quentes. 
 
Palavras-chave: animais silvestres, aves, ema, nordeste, 
semiárido 
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Abstract Infrared thermography is an innovative tool that 
has been used in several studies involving animal. This tool 
used to study heat stress, thermoregulation, behavior, disease 
diagnosis, mainly in the animal production and animal 
welfare. Wild birds are animals that get tense with the 
presence of man in his environment, causing changes in its 
thermal physiology and behavior. In the Brazilian semiarid, 
high temperatures cause further stress the birds, in studies 
involving animal welfare and animal production is important 
to use procedures and tools that do not cause stress to the 
animal, hence the implementation of infrared thermography. 
The Rhea americana is a wild bird, native to Brazil, which is 
gaining market share because of its meat is healthy and other 
products that are extracted from it. Little is known about the 
thermal physiology and behavior of this ratita, it is essential 
to improve poultry facilities in order to provide a pleasant 
environment and increase production. Birds and other ratites 
as the ostrich, emu, kiwi and cassowary use some body areas 
to dissipate body heat, the areas are: legs, beak and neck. All 
these body areas used by birds to dissipate heat were found 
using infrared thermography. Being a ratita, Rhea Americana 
can use the same body regions to reduce heat stress. So, 
infrared thermography is critical to the thermoregulatory 
studies of rheas in hot environments. 
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Introdução
 

 A região neotropical, que compreende território 
desde o México até o sul da América do Sul, que inclui o 
nordeste brasileiro. O nordeste brasileiro possui o clima 
semiárido caracterizado pelos índices elevados de radiação 
solar e temperatura do ar (Façanha et al 2010), que a 
temperatura do ar ultrapassa facilmente a zona de conforto 
térmico de diversos animais, assim é importante que os 
animais consigam suportar as elevadas temperaturas (Souza 
Jr et al 2015). Diversos componentes juntos influenciam no 
conforto térmico animal, que compreende a sua cobertura 
externa e aspectos corporais como tamanho, formato e área 
de superfície (Silva 2000).  

Com o propósito de melhorar avaliações, observações 
e medidas de temperatura superficial corporal dos animais, a 
tecnologia infravermelha foi desenvolvida com grande 
potencial para ser utilizada na produção animal e avaliar com 
precisão a temperatura superficial do animal (Cook et al 
2006; Knížková et al 2007). Esta ferramenta é muito 
utilizada na área de bem estar animal para detectar e 
diagnosticar doenças (Knížková et al 2007; Dunbar et al 
2009) e também em zoológicos e animais selvagens (Roberto 
e Souza 2014). 

A tecnologia infravermelha consiste num detector 
infravermelho que transforma a energia infravermelha num 
sinal elétrico que é similar à temperatura superficial (Tessier 
et al 2003). A termografia infravermelha é uma ferramenta 
que não necessita ter o contato direto com animal, ou seja, 
não invasiva, que possibilita um mapeamento da temperatura 
superficial do animal não interferindo no seu comportamento 
e, pode ser implantada em diversas atividades que envolvam 
a produção de aves (Nääs et al 2010).  

Com o uso dessa ferramenta já foram feitos 
mapeamentos de temperatura superficial de mamíferos 
(Mauck et al 2003; Šumbera et al 2007; Weissenböck et al 
2010) e aves (Tattersall et al 2009). Nestes estudos os autores 
encontraram que diferentes regiões corporais possuem 
temperaturas superficiais distintas, e que estas regiões 
corporais podem agir de forma distinta na regulação da 
temperatura corporal. 

A forma como o animal perde calor para o meio 
depende dos mecanismos que ele possui para dissipá - lo, que 
podemos citar a transpiração, respiração e a secreção de suor 
pelas glândulas sudoríparas. Diante de um aumento da 
temperatura corporal por meio do ganho de calor do 
ambiente, a transpiração ou a secreção de suor também 
aumentará, regulando a temperatura corporal e evitando o 
ganho exagerado de calor pelo animal (Ferreira et al 2009).  

No entanto, as aves não possuem glândulas 
sudoríparas e transpiram, assim, não conseguem dissipar o 
calor por este mecanismo, que tem a função de regular a 
temperatura corporal, assim a dissipação do calor ocorre pela 

via respiratória (Baêta e Souza 2010, Takahashi et al 2009; 
Abreu et al 2012) por ofegação e pelas superfícies corporais 
sem cobertura de penas como cristas, barbelas e área sobre as 
asas, promovendo a perda de calor por radiação, convecção e 
condução (Macari e Furlan 2001).  

As superfícies corporais sem penas são repletas de 
vasos sanguíneos que com o aumento da vasodilatação 
periférica aumenta a perda de calor por mecanismos 
sensíveis (Takahashi et al 2009). As superfícies corporais 
que são cobertas por penas funcionam como isolante térmico, 
possibilitando que a temperatura corporal da ave permaneça 
constante (Bouzida et al 2009; Abreu et al 2012), 
principalmente em ambientes frios.  

A ema (Rhea americana) é uma das maiores espécies 
de aves silvestres da América do Sul. A ema pode ser 
encontrada em várias regiões da America do Sul (Sick 1997), 
como também na região nordeste do Brasil, Rio Grande do 
Norte, dentro da Unidade de Conservação. A Unidade de 
Conservação que a ema pode ser encontrada é a Estação 
Ecológica do Seridó, localizada no município de Serra Negra 
do Norte (Major et al 2004).  

De acordo com os estudos realizados com emas, não 
há estudos com foco na termorregulação e os meios que ela 
utiliza para dissipar o calor ganho em excesso do ambiente 
semiárido brasileiro. Devido ao mercado crescente de 
consumo de produtos derivados de ratitas (Giannoni 1996; 
Giannoni 1998; Toledo e Tavares 2003; Pereira et al 2006) é 
necessário desenvolver estudos que visem a melhoria nas 
instalações, bem-estar e o conforto térmico durante o 
processo de produção e criação destas aves.  O objetivo da 
revisão é mostrar a ferramenta infravermelha como um 
equipamento importante para realizar o mapeamento da 
temperatura superficial de aves silvestres, principalmente 
pela Rhea americana, que auxilia na produção e bem estar 
animal das aves.  
 
Rhea americana 
 

A Rhea americana é uma ave que pertence ao grupo 
das ratitas. As ratitas são aves de grande porte que não são 
capazes de voar, mas em compensação conseguem correr em 
alta velocidade (Codenotti et al 1995). As ratitas estão 
representadas por outras aves distribuídas pelo mundo: na 
África pelo avestruz (Struthio camelus); na Austrália pelo 
casuar (Casuarius spp.) e emú (Dromaius novaehollandiae); 
na Nova Zelândia pelo quivi (Apteryx) (Sick 1997). A ema, 
mesmo sendo uma ave silvestre, pode ser domesticada e 
criada em cativeiro, devido ter uma boa aprovação no 
comércio (Mendes 1997). 

Entre as ratitas, as espécies mais exploradas no 
comércio da carne são: avestruz, emú e a ema (Giannoni 
1996; Giannoni 1998; Pereira et al 2006). A ema possui uma 
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carne foi apreciada por pessoas, e pode ser considerado um 
alimento saudável, pois possui sua carne contém pouca 
gordura (Pereira et al 2006). No mercado existem outros 
produtos oriundos das emas como a pluma e o óleo (Toledo e 
Tavares 2003). A sua gordura é utilizada na produção de 
cosméticos e remédios e dos ovos não fertilizados é feito 
artesanato (Navarro e Martela 1999). 

As ratitas são espécies de dieta bem diversificada, as 
quais consomem frutos, folhas, sementes, invertebrados e 
pequenos animais. Estas aves engolem fragmentos de pedras 
que auxiliam o sistema digestório na trituração dos alimentos 
e por serem curiosas, acabam engolindo outros objetos 
encontrados no ambiente. A ema é uma bem adaptada a 
ambientes de clima seco, pois consomem pouca água (Cicco 
2007). 

As aves são homeotérmicas e apresentam temperatura 
do núcleo do corpo em torno de 40º C (Mount 1979). As 
ratitas possuem fisiologias semelhantes umas as outras e, 
também, em relação às temperaturas corporais. O avestruz, 
por ser a maior entre as demais, possui a temperatura 
corporal maior, na faixa de 39,2°C. As temperaturas 
corporais do casuar e do emú variam entre 38.8 e 39.2°C. Já 
os kiwis, a sua temperatura varia entre 37.8 e 39°C (Mount 
1979). 

 
Termorregulação em aves 
 

Em climas tropicais, as trocas de calor entre animal e 
o meio define se o ambiente é estressante ou não interfere no 
conforto térmico do animal. O animal ganha calor por meio 
de mecanismos sensíveis, latentes e de todas as superfícies ao 
redor do animal. (Takahashi et al 2009). Os animais utilizam 
mecanismos não - evaporativos (radiação, convecção e 
condução) e evaporativos (respiração e ofegação) para trocar 
calor com seu ambiente para manter equilibrada a 
temperatura corporal. Os mecanismos evaporativos é um dos 
principais meios para a dissipação de calor corporal do 
animal para o ambiente quando os mecanismos sensíveis não 
influenciam nas trocas térmicas (Silva 2008).  

Os mecanismos não evaporativos dependem da 
existência do gradiente de temperatura entre a superfície 
corporal do animal e o ambiente. As trocas térmicas 
convectivas acontecem através de uma diferença entre a 
temperatura de uma superfície sólida e uma líquida ou 
gasosa, em movimento no ambiente. A condução é a troca de 
calor entre um objeto ou partícula que possui mais energia 
térmica para um com menos energia térmica, por meio do 
contato direto. A radiação é a transferência de calor pela 
emissão de energia térmica, por meio de ondas 
eletromagnéticas ou fótons (Cengel e Boles 2007). 

Embora incapacitadas para o vôo, as emas possuem 
asas relativamente grandes, que supostamente funcionam no 
equilíbrio térmico, para chamar a atenção das fêmeas durante 

a corte (Huchzermeyer 2000). A termorregulação das aves 
pode ser feita pela a alteração do fluxo de sangue na 
superfície corporal ou pela modificação da taxa evaporativa 
pelo sistema respiratório (Richards 1971). 

As aves possuem uma camada de penas na superfície 
corporal que tem função de manté-la aquecida em ambientes 
com baixas temperaturas, pois a ação vasomotora nessas 
regiões corporais é reduzida e são caracterizadas como vasos 
conservadoras (Richards 1971; Shinder et al 2007). As 
regiões cobertas por penas comprometem diretamente a 
eficácia da termólise não evaporativa (Malheiros et al 2000; 
Silva 2001). Entretanto, regiões corporais desprovidas de 
penas, como a área facial e pernas, são essenciais para a 
regulação térmica; assim como, regiões ricamente 
vascularizadas como crista e barbela (Macari e Furlan 2001). 

No entanto, as variações na idade e no horário do dia, 
são fatores que influenciam diretamente na temperatura 
corporal das aves (Tessier et al 2003) A temperatura de 
diferentes regiões do corpo são distintas devido ao fluxo 
sanguíneo, metabolismo e profundidade em relação a sua 
superfície. O fluxo sanguíneo é processo importante para 
distribuir o oxigênio e transportar o calor pelo corpo. É por 
meio do fluxo sanguíneo que o calor é transportado para a 
superfície corporal e dissipado para o ambiente (Takahashi et 
al 2009). 

Kotrba et al (2007) apresentaram que a câmera 
termográfica ajudou a entender a termorregulação devido as 
alterações na temperatura superficial dos animais, e que esta 
ferramenta mostrou o efeito direto dos fatores ambientais 
sobre conforto térmico do animal. Ferreira et al (2011) 
mostraram que a tecnologia infravermelha é hábil para 
verificar a perda de calor oriundo do metabolismo de aves 
jovens. 

Phillips e Sanborn (1994) estudaram a temperatura 
superficial do avestruz, emú e o casuar utilizando a 
tecnologia infravermelha. Os autores mostraram que as três 
espécies têm estratégias parecidas de termorregulação. As 
três aves utilizam diferentes regiões corporais para perder 
calor de acordo com as mudanças da temperatura do ar, as 
quais as regiões corporais mais utilizadas são as pernas, o 
bico e o pescoço. A Rhea americana é fisiologicamente 
similar as outras ratitas e com isso pode utilizar as mesmas 
estratégias e regiões corporais para dissipar o calor para o 
ambiente. 
 
Termografia infravermelha  
 

A termografia infravermelha é uma ótima ferramenta 
para se estudar a regulação térmica do animal (Knizkova et al 
2007). Para que ocorram trocas térmicas através de 
mecanismos sensíveis é fundamental que exista diferença 
entre a temperatura da superfície do animal e a temperatura 
ambiente. (Yahav et al 2004).  
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A termografia infravermelha pode ser utilizada em 
estudos com animais domésticos e silvestres. Caracterizando-
se como uma técnica que não causa mudanças no 
comportamento e na fisiologia do animal, de diagnóstico 
rápido, com alta precisão e confiança. Consegue mensurar a 
temperatura de qualquer superfície móvel, perto ou distante 
ou de difícil aproximação; permitindo avaliar vários alvos 
simultaneamente e visualizar variações rápidas de 
temperatura (Cortizo et al 2008).  

Esta tecnologia é implantada na área de 
Biometeorologia, complementando os estudos de trocas 
térmicas entre animais e o ambiente (Tessier et al 2003; 
Yahav et al 2004; Souza et al 2008). Entre os benefícios 
dessa tecnologia, está a possibilidade de visualizar imagens 
térmicas de aves, as quais são utilizadas para avaliar o 
estresse térmico e o grau de conforto térmico por meio do 
mapeamento da temperatura superficial do corpo (Malheiros 
et al 2000; Tessier et al 2003; Yahav et al 2004). 

As imagens termográficas permitem, também, um 
melhor entendimento sobre a termorregulação junto às 
mudanças da temperatura da superfície corporal e a 
influência do ambiente no bem - estar do animal (Kotrba et al 
2007). Isto é possível porque a temperatura superficial do 
animal é distribuída diferentemente ao longo do corpo. 
Assim, cada região emite uma radiação infravermelha 
distinta e que é demonstrada por uma cor segundo uma 
escala de tonalidades (Martins 2011). 
 Symonds e Tattersall (2010) mostraram que a 
termografia infravermelha conseguiu revelar que a região do 
bico do Ramphastos toco é utilizado para as trocas térmicas 
entre a ave e o ambiente, servindo de radiador térmico. A 
termografia pode ser utilizada em estudos que envolvam o 
gasto energético do animal durante um exercício. Zerba et al 
(1999) mensuraram o gasto energético de uma ave 
Carpodacus mexicanus em atividade e descansando num 
túnel de vento, e não encontraram diferença na temperatura 
superficial, mostrando que o calor gerado durante uma 
atividade é proveniente de um mecanismo de 
termorregulação em comum. 
 McCarfetty et al (2013) utilizaram a termografia 
infravermelha para mensurar a variação na temperatura 
superficial do pinguim imperador. Os autores encontraram 
uma variação na temperatura superficial entre diferentes 
regiões corporais, o qual foi registrado que as regiões sem 
cobertura de pelos e com pelos espaçados garantiam a perda 
de calor do interior do corpo da ave. 
 McCarfetty et al (1998) realizaram um estudo com a 
tecnologia infravermelha para descrever os padrões térmicos 
da coruja Tyto alba em duas condições: empoleirada e em 
vôo. Os autores encontraram elevadas temperaturas 
superficiais na cabeça, no abdômen e nos músculos das asas, 
isso revela que estas regiões corporais são responsáveis por 
grande parte da dissipação de calor corporal na ave, 

principalmente pela cabeça e pelos músculos das asas.  A 
termografia infravermelha foi eficiente para mensurar a 
temperatura interna da ave Anas platyrhynchos por meio da 
remoção e medição de uma pequena quantidade de penas da 
plumagem (Bakken et al 2005).  
 
Considerações Finais 
 

A termografia infravermelha é uma ferramenta muito 
eficiente para estudos de qualquer ramo da ecologia, 
produção animal, bem - estar animal, medicina veterinária e 
zootecnia. É uma tecnologia que pode ser utilizada sem 
nenhum problema em aves silvestres em cativeiro 
direcionados a produção e bem - estar, diagnóstico de 
doenças e comportamento (McCarfetty et al 2013), por 
exemplo, em Rhea americana e outras ratitas. Este 
equipamento permite que a coleta de dados em estudos com 
aves silvestres seja feita a uma distância que não influencie 
ou cause alterações na fisiologia, no comportamento e no 
bem - estar. Portanto, a termografia infravermelha é eficaz 
para os estudos sobre fisiologia térmica e contribuir para o 
aumento na produção e bem - estar de emas. 
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