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Introdução
A avestruz (Struthio camelus) é uma ave que se 

caracteriza por seu grande porte podendo atingir 2,8 m 
de altura e pesar acima de 150 kg. Tem origem egípcia 
e depois se difundiu por toda a África. 

A criação comercial da avestruz teve início há 
cerca de 150 anos, com a domesticação de animais 
nativos da África do Sul, país que ocupa a liderança no 
fornecimento de carne. Do animal abatido, aproveita-se 
quase tudo, principalmente, carne, couro, plumas e 
ovos, destes inclusive a casca. Embora se trate de uma 
ave, o animal não apresenta músculos peitorais 
desenvolvidos como o pato ou o frango. A maior 
quantidade de carne está localizada nas coxas e no 
dorso [1].

Várias doenças músculo-esqueléticas foram 
observadas em aves de rápido crescimento, sendo o 
elevado peso corporal, associado a uma estrutura óssea 
em formação, citados como as principais causas 
responsáveis pela ocorrência de doenças, resultando em 
disfunções do aparelho locomotor [2]. Apesar disso, 
não há estudos morfológicos básicos sobre o sistema 
locomotor da avestruz, ave com alto potencial 
econômico, com exploração comercial já iniciada no 
Brasil.

Material e Métodos
Utilizou-se um espécime de avestruz adulto, 

macho, proveniente de uma fazenda de produção de 
avestruzes, localizada no município de Paranatama, PE, 
imediatamente após o abate. Todos os tecidos moles 
foram retirados e os ossos foram imersos em solução 
de peróxido de hidrogênio a 10% por trinta minutos.
Após esse tempo, os ossos (crânio, mandíbula, 
vértebras, costelas e esterno) foram passados em água 
corrente, os tecidos moles remanescentes foram 
retirados e as peças foram secas ao sol. Cada osso foi 
fotodocumentado e descrito.

Resultados e Discussão
A avestruz (Struthio camelus) possui um crânio 

extremamente delicado e especializado, em relação aos 
demais vertebrados. Vários ossos do crânio consistem 
de duas lâminas separadas por osso esponjoso, 
portanto, são mais espessos do que se poderia supor e 
dão a impressão de que a cavidade craniana é maior do 
que realmente aparenta [3]. A mandíbula do avestruz 

apresenta 18,5cm de comprimento, 7cm de largura na 
parte da região sublingual e 7,5cm na distância entre os 
corpos direito e esquerdo (essas medidas relacionam a 
largura, abertura do ângulo), possui um contato com a 
caixa craniana através de ligamentos 
temporomandibular, o que ajuda a realizar movimentos 
para cima e para baixo, realizando o movimento de 
abrir e fechar a boca. Segundo DYCE et al. [3] a 
mandíbula consiste de dois ossos delgados que se 
fundem rostralmente, onde são cobertos pelo bico 
inferior. Na região caudal do osso da mandíbula se 
destaca nos corpos uma protuberância com 0,3cm de 
largura. O osso nasal é dorsal e, em muitas aves, 
psitacídeos, por exemplo, forma uma conexão 
cartilaginosa flexível com o osso frontal, permitindo 
que o maxilar seja levantado à medida que a mandíbula 
é abaixada [3]. Segundo GETTY [4], o osso nasal é um 
osso complexo em todas as aves. O vômer possui uma 
sínfise ventral de 2cm de comprimento, que conecta a 
parte direita à parte esquerda do palato. O processo 
maxilar do palatino possui 10,5cm de comprimento e o 
palatino tem 2cm de extensão. O rostroparatireóide tem 
4,3cm de extensão, o pterigóide possui 2cm, o côndilo 
o quadrado possui 3cm de largura e 2,5cm de 
comprimento. O meato auditivo com 3,2cm, a lâmina 
base temporal com 4,7cm de comprimento e o forame 
magno com 1,4cm. O maxilar é inteiramente ligado 
com septo nasal, seu ápice é bem mais saliente em 
relação ao segmento caudal do osso que é bem 
delicado, com 11cm de comprimento medial, liga-se 
com o septo inter-orbital possuindo, também, 11cm 
lateral, entre as órbitas. Segundo GETTY [4], as 
maxilas nas aves são grandemente reduzidas quando 
comparadas com outros grupos de vertebrados e são 
pequenos ossos delgados que se estendem medialmente 
como processos mediais das maxilas. A região pré-
maxilar, com 3,8cm de largura e 2cm de comprimento. 
Possuem órbitas bem desenvolvidas com 3,5cm de 
diâmetro e uma profundidade láteromedial ventral de 
4cm. O septo interórbital tem 2,5cm de largura e 4,5cm 
de comprimento, o osso temporal possui 6cm de 
comprimento e o lacrimal 2,4cm de comprimento, nas 
galinhas o osso lacrimal é muito óbvio na margem 
rostral da órbita [4].

Com relação ao avestruz a sua coluna é 
composta por 26 vértebras em forma de S, sendo 15 
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cervicais, 11 torácicas, destas, as duas últimas são 
intimamente ligadas com as vértebras do sinsacro, e 10 
vértebras caudais, sendo a última o pigóstilo, que se 
apresenta como um osso plano em forma de quadrado, 
ele consiste de vários rudimentos fundidos e dá 
sustentação às penas de vôo da cauda [3]. Segundo 
DYCE et al. [3], o número de vértebras cervicais nas 
aves varia com o comprimento do pescoço. Aves 
pequenas podem ter apenas 8, enquanto os cisnes têm 
até 25, na galinha esse número varia de 14 a 17. 
Semelhante ao avestruz, o cisne apresenta a coluna em 
formato de S, sendo que o mesmo possui 23 vértebras 
cervicais [5] diferindo em número de três vértebras do 
total de vértebras do avestruz. 

O atlas, a primeira vértebra cervical, que se 
articula com o único côndilo do crânio, tem 2,3cm de 
largura, 0,4 cm de comprimento dorsal, 0,6cm de altura 
e 1,2cm de comprimento ventral. O áxis é mais 
desenvolvido, com 2,8cm de largura, 2,1cm de 
comprimento e as demais vértebras cervicais tem um 
aumento de tamanho em proporção geométrica. A 
partir da terceira vértebra cervical surge um 
desenvolvimento da região dorso-lateral que lembra 
ganchos, que ajuda na articulação do pescoço nos 
sentidos para cima e para baixo sem que saiam do eixo 
em movimento de 180 graus. Da 15ª à 24ª vértebra, 
existe um crescimento gradativo do processo 
espinhoso. A partir da segunda vértebra caudal ocorre a 
formação do processo transverso, sendo esse mais 
destacado nas 15ª, 16ª, 17ª vértebras. A décima 
vértebra caudal (pigóstilo), que tem origem a partir da 
fusão de três vértebras caudais, não possui processo 
transverso, mas tem processo espinhoso bem 
desenvolvido.

O esterno nas aves jovens apresenta a sua 
extremidade cartilaginosa, que se ossifica com o 
tempo, perdendo a sua flexibilidade, que é um 
indicador da idade. O esterno do avestruz consiste, em 
um osso plano e côncavo voltado para a face dorsal. 
Possui forames localizados dorsalmente, não possui 
quilha. Apresenta 29cm de comprimento e 25cm de 
largura na região mais côncava. Na borda cranial do 
esterno encontram-se duas tuberosidades laterais, uma 
em cada lado. Ainda na face ventral, na região cranial, 
ocorre a formação de dois sulcos, um do lado do outro, 
formando uma borda evidente. Na sua borda caudal, 
encontram-se dois processos de parede bem delgada, 
sendo unidos por uma borda bem irregular, nessa 
região é onde se encontra a cartilagem do esterno. No 
esterno, nas bordas laterais, são encontrados os 
processos esternocostais bem proeminentes, local onde 
ocorre a articulação das costelas esternais. Segundo 
GETTY [4], há grande variação na borda caudal do 
esterno nas aves, algumas possuem apenas duas 
incisuras, por exemplo, patos, e algumas possuem 
bordas caudais sólidas com apenas fenestras, por 
exemplo, papagaios, ou são totalmente sólidos, por 
exemplo, avestruzes. Com relação às galinhas, elas 
possuem um esterno relativamente longo e estreito, e, 

embora sejam más voadoras, elas possuem uma quilha 
bastante profunda [3].

O avestruz possui nove pares de costelas, os 
dois primeiros pares se articulam com as vértebras 
torácicas e os dois últimos pares se articulam com as 
vértebras lombares, esses dois pares são chamadas de 
costelas flutuantes, ou seja, não se articulam com o 
esterno. Cada costela se articula com apenas uma 
vértebra. As costelas verdadeiras, as que se articulam 
com o esterno, são formadas por dois ossos que são 
unidos por uma cartilagem. As costelas vertebrais, que 
são as mais proximais, o seu capítulo se articula com o 
processo transverso das vértebras e o tubérculo com o 
corpo da vértebra. Nas costelas vertebrais, os três 
primeiros pares das costelas vertebrais apresentam uma 
protuberância na diáfise na face caudal, denominada 
processo uncinado [4], que se dirige caudodorsalmente 
e sobrepõe-se sobre a costela seguinte. As costelas 
esternais são ossos finos e planos que se alargam na 
extremidade ventral, onde se articulam com o esterno 
no processo esterno costal.   

O conhecimento acerca do sistema ósseo da 
avestruz (Struthio camelus) é indispensável no 
entendimento das doenças que acometem a formação 
óssea e o desenvolvimento do aparelho locomotor do 
animal. A necessidade de estudos e pesquisas 
realizadas nessa área morfologia é inquestionável, 
sendo de grande importância hoje na criação comercial 
do animal. 

 Conclusão
A avestruz analisada possui esqueleto axial 

com crânio delicado e vértebras distribuídas em
cervicais, torácicas, lombares, sinsacro, caudais e 
pigóstilo. Apresenta costelas esternais e vertebrais, 
com processo uncinado. O esterno é um osso elipsóide, 
que não apresenta quilha.
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Figura 1. Ossos do esqueleto axial de avestruz macho, adulto. A. Crânio em vista lateral, ilustra-se órbita bem desenvolvida (seta 
preta grossa), a maxila, que nas aves é grandemente reduzida e são pequenos ossos delgados que se estendem medialmente como 
processos mediais das maxilas (seta preta fina) e o osso nasal, que em muitas aves forma uma conexão cartilaginosa flexível com o 
osso frontal, permitindo que o maxilar seja levantado à medida que a mandíbula é abaixada (seta branca). B. Vértebras cervicais, com
ganchos laterais (setas), que ajudam na articulação do pescoço nos sentidos dorsal e ventral. C. Esterno em vista ventral, a seta fina
aponta para borda cranial do esterno onde encontra-se a tuberosidade lateral e a seta grossa indica o processo esternocostal bem 
proeminente, local onde ocorre a articulação das costelas esternais. D. Costela vertebral, notar o processo uncinado (seta).


