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ESTUDO COMPARATIVO DA DIGESTIBILIDADE DE 
FILHOTES DE EMA (RHEA AMERICANA) 

 

RESUMO 

Este trabalho, conduzido em Jaboticabal/SP, por seis meses, avaliou a 
digestibilidade de filhotes de ema (Rhea americana) em diferentes idades. 
Foram utilizadas oito emas juvenis com idade a partir de 41 dias e 
acompanhadas até atingirem 102 dias de idade. Para determinação da 
digestibilidade foram realizadas cinco coletas de excretas durante quatro 
dias consecutivos: com 41, 56, 71, 86 e 102 dias de idade. Durante os dias de 
coleta de excretas eram fornecidas aos animais, junto às dietas, óxido 
crômico (0,2% da dieta) em cápsulas de gelatina, utilizado como marcador 
biológico. Foram determinadas as quantidades de matéria seca (MS), extrato 
etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 
detergente ácido (FDA). Para as análises bromatológicas foram coletadas 
ração e fezes diariamente até o final do experimento. A digestibilidade 
aparente de todos nutrientes estudados foi menor em emas com 41 dias de 
idade. A partir desta época a capacidade de digestão aumentou, 
demonstrando que a capacidade digestiva de filhotes de emas difere de 
acordo com a idade do animal. 

Palavras-Chave: Rhea americana; digestibilidade; óxido de cromo; filhotes. 

ABSTRACT 

This work was carried out in Jaboticabal, SP, for six months and aimed to 
evaluate the digestibility of juvenile rhea (Rhea americana) in different ages. 
We used eight rheas aged youth from 41 days and monitored at reaching 102 
days of age. For determination of digestibility, there were five samples of 
feces for four consecutive days: at 41, 56, 71, 86 and 102 days of age. During 
the days of excreta collection were given to animals with diet, chromic oxide 
(0.2% of diet) in gelatin capsules, used as a biological marker. We 
determined the amounts of dry matter (DM), ether extract (EE), crude 
protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF). 
For the chemical analysis were collected feed and feces daily until the end of 
the experiment. The apparent digestibility of all nutrients studied was lower 
in rheas with 41 days of age. From this time the capacity of digestion 
increased, demonstrating that the digestive capacity of juvenile rheas differs 
according to the age of the animal. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Giannoni (2002), a ema é uma ave da qual são extraídos diversos 

produtos. A produção de carne, por animal adulto, varia em torno de 10 a 13 quilos de 

carne vermelha com baixos índices de colesterol. Além disso, sua pele pode ser utilizada 

na indústria de calçados e bolsas, as penas servem para confecção de espanadores e 

fantasias, sua gordura apresenta propriedades farmacológicas e cosméticas e seus ovos 

são utilizados para consumo, fabricação de xampus e artesanatos (SILVA, 2001). 

Além disso, as emas possuem alta capacidade de converter alimentos fibrosos em 

carne com elevado teor de proteínas, com alta qualidade e mais saudáveis que as 

tradicionais (ALMEIDA, 2003). As emas podem apresentar rendimento de carcaça (40,5%) 

satisfatório em relação a outros produtos de interesse econômico, como a carne (PEREIRA 

et al., 2006). 

Dados sobre capacidade digestiva de emas são bastante escassos. A maior parte 

das informações sobre a fisiologia digestiva das ratitas referem-se ao emu (HERD; 

DAWSON, 1983, 1984) e ao avestruz (ANGEL, 1993; SWART, et. al., 1993, CILLIERS, 1998, 

SALIH et. al., 1998). Existem também poucas pesquisas avaliando as necessidades 

nutricionais de ratitas em diferentes fases de desenvolvimento (JENSEN et al.,1992). 

A criação da ema em cativeiro implica em estudos da sua biologia, 

comportamento, reprodução, manejo, fisiologia e nutrição. Embora, existam vários artigos 

sobre criação de ratitas, verifica-se que há um número limitado de informações sobre 

fisiologia nutricional dessas aves. Estudos sobre fisiologia digestiva de animais jovens e 

em desenvolvimento são ainda mais raros. Sendo assim, é de extrema importância 

realização de trabalhos com emas em desenvolvimento, que possam dar subsídios para o 

entendimento da fisiologia digestiva destas aves e, conseqüentemente, para seu manejo e 

criação em cativeiro. Este melhor entendimento seguramente contribuirá para a 

preservação da espécie. Espera-se que a análise contida neste experimento contribua para 

uma melhor compreensão da digestibilidade relacionadas à nutrição e o manejo das emas 

durante o seu crescimento. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Período experimental: seis meses 
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2.1. Seleção dos animais 

Foram utilizadas 8 emas juvenis (Rhea americana) de ambos sexos, com idade entre 41 e 

102 dias. O peso corporal médio dos filhotes no início do experimento foi de 323 g. Os 

animais foram criados e mantidos no Centro de Estudos e Pesquisas de Animais Silvestres 

(CEPAS), “Prof. Dr. Marcos Antônio Giannoni”, na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias/UNESP, Campus de Jaboticabal, Estado de São Paulo. 

2.2. Dietas 

A dieta fornecida aos animais até os cinco dias de idade era constituída por: frutas 

(mamão, maçã, banana), verduras (couve e folhas de repolho e couve-flor), minhocas, ovo 

cozido, ração triturada, suplementação vitamínica, óleo de fígado de bacalhau, óleo 

mineral e probiótico. Dos cinco aos quinze dias de idade os filhotes receberam 700 g de 

ração experimental pela manhã e 300 g de frutas à tarde. 

Até os animais alcançarem 15 dias de idade a ração era fornecida triturada e à 

partir dessa idade, na forma de pellets. A partir dos 15 dias de idade e até o fim do 

experimento foi utilizada a mesma ração, denominada ração experimental. Uma vez por 

semana eram fornecidas aos filhotes pedrinhas para auxílio na digestão gástrica. 

As aves eram alimentadas duas vezes por dia, às 8:00 h e às 16:00 h. As sobras de 

alimentos eram coletadas, pesadas em balança de precisão de 1 g, identificadas e 

congeladas à -16º C para análise laboratorial. 

A quantidade de ração fornecida foi calculada à partir das médias das pesagens 

realizadas durante o período pré - experimental. 

A ração experimental foi formulada baseada em outros trabalhos com ratitas 

(MUIRHEAD, 1985, ANGEL, 1993, SARACURA, 1993). A formulação empregada está 

apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Formulação da ração utilizada na alimentação das emas experimentais. 

Ingredientes  Ração (%) 

Milho 63,1 

Farelo de soja 28,0 

Premix* 0,5 

Fosfato bicálcico 5,0 

Calcário 3,0 

Sal 0,4 

Total 100,0 
* Vit.A 4600000 UI; Vit.B3 1100000 UI; Vit. E. 440000 mg; Vit. K 3860000 mg; 

Vit. B1 2200 mg; Vit. B2 5000 mg; Vit. B12 5000 mg; pant. cálcio 5000 mg; 
niacina 0,600 mg; piridoxina 45 mg; biotina 10g; colina 100 g, metionina 100 g; 

ácido fólico 180g; antioxidante 50 g; veículo 100 g; Fe 15000 mg; Cu 12000 mg, 
Mn 35000 mg; Zn 30000 mg; I 600 mg, Se 70 mg; veículo 1000 g. 

2.3. Período pré- experimental 

Antes do início do experimento, todas as aves foram submetidas a um período de 

adaptação ao manejo e à alimentação. Esse período foi considerado dos quinze dias de 

idade até o início do experimento, durante o qual os animais eram alimentados ad libitum. 

2.4. Análises bromatológicas 

Foram realizadas análises bromatológicas (método Wende – AOAC, 1984 e de GOERING; 

VAN SOEST, 1970) das amostras da ração e das fezes, coletadas diariamente durante todo 

o período experimental. 

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal 

(LANA), pertencente ao departamento de Nutrição Animal e Pastagens da Faculdade de 

Ciências Agrárias e Veterinárias FCAV / UNESP - campus de Jaboticabal. 

As análises para determinação do Óxido de Crômio (Cr2O3 ou CrO3)(III), usado 

como marcador biológico na determinação da digestibilidade, foram realizadas pelo 

Centro de Apoio Químico ao Ensino, à Pesquisa e de Prestação de Serviços (CEAQUIM), 

Instituto de Biociências da UNESP. 

A análise bromatológica da ração utilizada está apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2. Composição bromatológica da ração experimental, em  
porcentagem (%), com base na matéria seca. 

MS FDN FDA PB EE MM 

90,70 19,92 4,42 20,04 8,18 9,36 
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2.5. Instalações 

Antes do início dos experimentos foi realizado vazio sanitário de um mês e desinfecção 

das baias com solução à base de iodo e amônia quaternária e, antes da colocação de cada 

animal nas baias experimentais, foi feita a calagem de cada instalação individualmente. 

Até os 21 dias de idade os filhotes dormiam na companhia de um pai adotivo, 

que permanecia na baias durante a noite e períodos chuvosos. 

Durante o período de coleta de excretas todos os animais utilizados foram 

alojados em baias de experimentação medindo 4,0 m X 4,0 m. A água foi fornecida ad 

libitum em bebedouros automáticos, com bóias cobertas e a ração foi fornecida em vasilhas 

de barro individuais. 

Após as colheitas, os filhotes eram colocados em baias comunitárias de 8 m X 8 

m, na densidade de 1 ave/64 m2. Estas baias também eram providas de bebedouros e 

comedouros. Todas as aves foram identificadas com elásticos coloridos no pescoço. 

2.6. Determinação da digestibilidade 

As amostras de excretas foram coletadas diariamente durante o período de 4 dias 

consecutivos. Os períodos de coleta iniciaram-se nas seguintes idades: 41 dias, 56 dias, 71 

dias, 86 dias e 102 dias. Após cada coleta as aves retornavam para a baia comunitária, 

recebendo a mesma dieta e com prática diária de exercícios. Durante os dias de coleta de 

excretas eram fornecidas aos animais, junto às dietas, óxido crômico (0,2% da dieta) em 

cápsulas de gelatina. As excretas eram coletadas tão logo fossem eliminadas pelos 

animais. A coleta foi parcial e feita diretamente no local onde os animais defecaram. As 

excretas foram acondicionadas em sacos plásticos, etiquetados com a identificação 

individual, datados e estocados à -16º C. Ao final de cada período de coleta era feito um 

“pool” das amostras de excreta de cada animal. O material foi congelado para análise 

química. 

2.7. Determinação dos nutrientes nas fezes 

A determinação da matéria seca (MS), extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB), foi feita de 

acordo com o esquema de Weende, segundo as recomendações da “Association of Official 

Analytical Chemist” - AOAC (1984). A determinação de fibra em detergente neutro (FDN) 

e fibra em detergente ácido (FDA) foi feita segundo método de Goering & Van Soest 

(1970). 
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2.8. Digestibilidade da matéria seca 

Para determinação da digestibilidade aparente da matéria seca (MS) foi aplicada a 

fórmula: 

MS = (1 - ac/ fc) 100 

onde: ac = % do indicador em 100% de alimento 

fc = % do indicador em 100% das fezes 

Digestibilidade aparente de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e extrato etéreo (EE): 

Para a determinação da digestibilidade aparente dos nutrientes foi aplicada a 

fórmula: 

DAn = 100 - (100 x ac/fc x fn/an ) 

onde: 

• ac = % do indicador em 100% de alimento. 

• fc = % do indicador em 100% das fezes. 

• an = % do nutriente em 100% de MS do alimento. 

• fn = % do nutriente em 100% de MS das fezes. 

2.9. Determinação do óxido de crômio 

A determinação do óxido crômio nas amostras das excretas foi feita pelo método proposto 

por Furukawa e Tsukahara (1966) e modificado por Graner (1972). 

2.10. Determinação do peso 

O peso dos animais foi registrado a cada 10 dias desde o nascimento até o início do 

experimento. Durante o período experimental o peso foi determinado antes do início da 

coleta de alimentos e excretas. 

Análise estatística: 

A comparação da digestibilidade de cada nutriente por animais de diferentes 

idades foi feita utilizando-se o teste de Friedman, uma vez que se tratava de amostras 

dependentes (CURY, 1997). Para melhor avaliação são apresentados valores da mediana e 
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da média e desvio padrão da digestibilidade de cada nutriente para cada idade estudada. 

O nível de significância adotado nas análises estatísticas foi de 5%. 

3. RESULTADOS 

O estudo de digestibilidade mostrou haver diferença na capacidade de digestão de 

nutrientes entre emas de diferentes idades. 

3.1. Digestibilidade aparente de matéria seca 

Houve diferença na digestibilidade de matéria seca quando foram comparados animais 

de diferentes idades (Figura 1). A digestibilidade por animais de 41 dias de idade foi 

menor e estatisticamente diferente das obtidas em animais com 71, 86 e 102 dias de idade 

(p<0,05). Não houve diferença estatisticamente significante entre a digestibilidade 

determinada com animais de 56 dias e os demais animais estudados. 
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As letras que seguem os valores da mediana identificam os resultados da análise estatística por meio do 

teste de Friedman. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) entre grupos. 

Figura 1. Digestibilidade aparente de matéria seca determinada com emas de diferentes idades. 

Os valores da mediana e da média e desvio padrão de cada grupo de animal 

estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Digestibilidade aparente de matéria seca (em %) por emas. 

Idade Média ± Desvio padrão Mediana 
41 dias 62,01 ± 13,06 66,11 

56 dias 85,92 ± 4,81 85,30 

71 dias 88,21 ± 1,87 88,83 

86 dias 90,18 ± 2,93 89,89 

102 dias 89,85 ± 2,28 89,93 
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3.2. Digestibilidade aparente de FDA 

Houve diferença na digestibilidade de fibra em detergente ácido quando foram 

comparados animais de diferentes idades (Figura 2) A digestibilidade da FDA aumentou 

a partir dos 41 dias de idade. Porém, a diferença entre idades foi estatisticamente 

significante apenas quando comparados animais de 102 dias de idade com animais de 41 

ou de 56 dias de idade (p< 0,05). Na Tabela 4 estão apresentados os valores da mediana e 

da média e desvio padrão de cada grupo de animal. 
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As letras que seguem os valores da mediana identificam os resultados da análise estatística por meio do 

teste de Friedman. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) entre grupos. 

Figura 2. Digestibilidade aparente da FDA determinada com emas de diferentes idades. 

Tabela 4. Digestibilidade aparente de FDA (em %) por emas. 

Idade Média ± Desvio padrão Mediana 

41 dias 37,23 ± 15,39 35,62 

56 dias 39,03 ± 15,47 39,65 

71 dias 51,62 ± 17,89 54,77 

86 dias 60,11 ± 11,57 64,35 

102 dias 74,88 ± 8,33 76,01 

3.3. Digestibilidade aparente de FDN 

Houve diferença na digestibilidade de fibra em detergente neutro quando foram 

comparados animais de diferentes idades (Figura 3). A digestibilidade de FDN aumentou 

a partir dos 41 dias de idade e atingiu valores muito próximos uns dos outros à partir dos 

71 dias de idade. Estes valores foram maiores e estatisticamente diferentes do obtido aos 

41 dias de idade (p< 0,05). Na Tabela 5 estão apresentados os valores da mediana e da 

média e desvio-padrão de cada grupo de animal. 



 Maria Valéria de Toledo Rodovalho, Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino, Heloisa Cristina da Silva 63 

Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 15, Nº. 1, Ano 2011 • p. 55-70 

30

40

50

60

70

80

90

100

41 56 71 86 102 dias

% FDN

a

ab
b b b

 
As letras que seguem os valores da mediana identificam os resultados da análise estatística por meio do 

teste de Friedman. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) entre grupos. 

Figura 3. Digestibilidade aparente de FDN determinada com emas de diferentes idades. 

Tabela 5. Digestibilidade aparente de FDN (em %) por emas. 

Idade Média ± Desvio padrão Mediana 

41 dias 56,93 ± 7,15 56,72 

56 dias 72,63 ± 7,97 77,39 

71 dias 82,60 ± 4,04 83,77 

86 dias 83,58 ± 4,75 84,93 

102 dias 85,59 ± 6,24 87,24 

3.4. Digestibilidade aparente de proteína bruta 

Houve diferença na digestibilidade da proteína bruta quando foram comparados animais 

de diferentes idades (Figura 4). A digestibilidade da proteína bruta determinados com 

animais de 41 dias de idade foi menor e estatisticamente diferente das obtidas em animais 

com 71, 86 e 102 dias de idade (p< 0,05). Não houve diferença estatisticamente entre a 

digestibilidade realizada por animais de 56 dias e os demais animais estudados. Na 

Tabela 6 estão apresentados os valores da mediana e da média e desvio-padrão de cada 

grupo de animal. 
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As letras que seguem os valores da mediana identificam os resultados da análise estatística por meio do 

teste de Friedman. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) entre grupos. 

Figura 4. Digestibilidade aparente de proteína bruta determinada com emas de diferentes idades. 

 

3.5. Digestibilidade aparente do extrato etéreo 

Houve diferença na digestibilidade do extrato etéreo quando foram comparados animais 

de diferentes idades (Figura 5). A digestibilidade aumentou a partir dos 41 dias de idade, 

mas só atingiu valores estatisticamente diferentes do inicial a partir dos 86 dias de idade 

(p< 0,05). Na Tabela 6 estão apresentados os valores da mediana e da média e desvio-

padrão de cada grupo de animal. 
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As letras que seguem os valores da mediana identificam os resultados da análise estatística por meio do 

teste de Friedman. Letras diferentes indicam diferença significativa (p<0,05) entre grupos. 

Figura 5. Digestibilidade aparente do extrato etéreo determinada com emas de diferentes idades. 
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Tabela 6. Digestibilidade aparente de proteína bruta (em %) por emas. 

Idade Média ± Desvio padrão Mediana 

41 dias 56,59 ± 10,57 57,50  

56 dias 78,10 ± 8,10 77,82  

71 dias 81,52 ± 2,73 80,78  

86 dias 82,13 ± 4,41 81,93  

102 dias 84,54 ± 4,52 86,25  

3.6. Peso dos animais 

O peso médio dos animais ao nascer foi de 323,75 g e no início do experimento era de 

580,62 g.Todos os animais ganharam peso e o valor médio no final do experimento foi de 

2.100,62 g (Figura 6). 
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Figura 6. Média ± desvio padrão do peso corpóreo de emas. 

4. DISCUSSÃO 

As emas são aves em processo de domesticação e, portanto, sofrem grandes variações nas 

performances reprodutivas, produtivas e comportamentais. O número de publicações 

disponíveis é muito escasso e as divulgações são incompletas o que dificulta aplicações 

comparativas diretas com este trabalho. Entretanto, Monteiro et al. (2009), ao estudar o 

sistema digestório de avestruz, observou características anatômicas que permitem a 

comparação com outras aves, com os ruminantes e outros herbívoros. Portanto, sendo o 

avestruz uma ave pertencente ao grupo das ratitas, como as emas, e o fato de que o 

manejo nutricional na criação de emas está baseado no de avestruz e, a literatura ser um 
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pouco mais abrangente para esta espécie, os resultados encontrados foram comparados 

com os obtidos com avestruzes. 

A menor capacidade digestiva das emas, considerada aves precoces, tem sido 

atribuída a vários fatores. Um deles é o baixo nível de enzimas digestivas encontradas no 

trato intestinal de animais recém eclodidos ou com poucas semanas após a eclosão. 

Mahagna (1995) observou em frangos que a quantidade de amilase pancreática aumenta 

com a idade. Nitsan et al. (1991 a, b) também verificaram síntese limitada de enzimas 

digestivas no pâncreas de frangos durante os primeiros dias após a eclosão e seu aumento 

a valores máximos por volta do décimo dia, época de crescimento relativo máximo. 

Pesquisas apontam que falhas na síntese enzimática podem ser compensadas 

pela adição de enzimas na dieta das aves, principalmente, em dietas com alto teor de 

fibras. Estudos realizados por Pinheiro et al. (2008), observaram a digestibilidade de 

frangos de corte com adição de enzimas na dieta por meio da técnica de óxido crômico e, 

concluíram que a dieta com alto nível de fibra melhorou a digestibilidade total aparente 

da matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente ácido e a metabolização de energia. 

Outro fator que pode explicar a menor digestão de nutrientes pelo animal jovem 

é o grau de maturidade da célula intestinal. O animal aumenta sua capacidade de 

digestão e absorção à medida que ocorre aumento na proporção de células maduras no 

epitélio intestinal (SELL et al., 1986; CERA et al., 1988). 

No caso da digestão de gordura existe ainda outra possibilidade, aventada por 

Polin e Hussein (1982), de deficiência na secreção de ácidos biliares. 

Não foi possível encontrar trabalhos da literatura com informação da quantidade 

de enzimas, de bile ou mesmo da capacidade absortiva do epitélio intestinal em emas ou 

mesmo em ratitas. 

Porém, mesmo que estes parâmetros estivessem diminuídos, não poderiam por si 

sós, ser responsabilizados por todas as respostas obtidas no presente trabalho. De fato, a 

digestão de fibras (FDN e FDA) depende fundamentalmente do grau de digestão 

fermentativa, que é influenciada pela estrutura e capacidade do trato gastrointestinal, pela 

eficiência da microflora e pelo tempo de retenção da digesta (HERD; DAWSON, 1984). 

Chapman e Bass (1994) reportam que há cinco fases nutricionais importantes 

para adequado desenvolvimento das emas em criações em cativeiro. O primeiro ciclo vai 

do nascimento até a 12a semana de idade, o segundo, dos três meses a um ano, o terceiro 

se estende de um ano até a fase reprodutiva (22 meses). Acima dos 22 meses, fêmeas e 

machos entrarão na fase reprodutiva e, fora da reprodução, tem-se a fase de manutenção. 
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A quantidade de proteína na ração também é fator importante relacionado à nutrição das 

emas nesta idade e níveis muito altos não são necessários, pois não apresentam diferenças 

significativas no crescimentos das aves, quando comparados à níveis médios de proteína 

na ração (CABRERA et al., 2007) 

Aganga et al. (2003), em estudos com avestruz, demonstraram que nestas aves, a 

digestibilidade de fibra e a energia metabolizável também aumentam com a idade. 

Afirmam, ainda, que por serem animais monogástricos herbívoros, os avestruzes, são 

mais aptos a retirar energia das forragens do que as aves domésticas, como o frango, além 

disso, a demanda de energia para estas aves requer valores acima de 41% superiores a 

necessária para as aves domésticas. 

Rodrigues et al. (2003), verificaram a digestibilidade de frangos de corte com 23 

dias de idade, por meio da técnica de óxido de cromo na proporção de 0,5%. Os autores 

compararam variedades de milho e relataram que a composição dos nutrientes da ração 

pode interferir na digestibilidade dos alimentos, haja vista, que ocorreram variações nos 

valores de digestibilidade encontrados de acordo com as variedades analisadas. 

No presente experimento verificamos que no período equivalente ao 1o ciclo 

ocorre intensas alterações na capacidade digestiva das emas. Portanto, seriam necessárias 

novas pesquisas que pudessem esclarecer como estas diferenças na digestibilidade podem 

influenciar no manejo alimentar e nutricional de aves em crescimento. 

Morata et al. (2006) compararam a técnica de coleta total de excretas com a da 

utilização do óxido de cromo (Cr2O3) como indicador no estudo da digestibilidade de 

emas com sete meses de idade, analisando diferentes ingredientes nas rações. Tais autores 

demonstraram que a técnica com o marcador óxido de cromo foi inadequada para avaliar 

a digestibilidade de MS, MO, EMA e CMEB, porque obteve valores inferiores aos 

apresentados pela técnica de coleta total. Estes dados são fundamentais para estudos 

futuros com a digestibilidade de emas e complementam os resultados encontrados neste 

experimento, no qual, foi utilizada apenas a técnica com óxido de cromo. Em momento 

algum, esta descoberta invalida o ensaio porque, mesmo que os valores encontrados 

possam ser subestimados por esta técnica, foi possível observar a diferença existente da 

digestibilidade das emas em crescimento, sendo um dado importante para a elaboração 

de dietas futuras para esta espécie de ave. 

5. CONCLUSÕES 

a) Filhotes de ema, com idades que variaram de 41 a 102 dias de idade, 
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apresentaram diferença na capacidade digestiva de matéria seca, proteína 
bruta, extrato etéreo, FDN e FDA; 

b) A capacidade digestiva destes animais aumenta com o aumento da idade. 
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