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INTRODUÇÃO  

 Este curso possui como informação adicional a nomina anatômica veterinária 

das aves preparada pelo comitê internacional de nomenclatura anatômica aviária. 

Ao final do curso, você encontrará a avaliação a ser respondida para 

verificarmos sua aprendizagem. Bons estudos. 

 

 

As aves evoluíram dos répteis e muitas similaridades ainda permanecem, tais 

como escamas nas pernas, um único côndilo occipital, o sistema porta renal, dentre 

outros. Contudo a habilidade para o vôo permitiu às aves ocuparem uma grande 

diversidade de habitats e o desenvolvimento de muitas adaptações alimentares. 

Assim o número de espécies aviárias até então descritas está em torno de 9.700, 

divididas em 27 ordens. Englobando desde os beija-flores com 2 gramas de massa 

corpórea até avestruzes com 120 Kg (ARENT, 2010). 

    
 

TEGUMENTO COMUM  

 

 O corpo das aves encontra-se coberto pela pele e seus anexos, tais como as 

penas, unhas, bico. Tais estruturas atuam para a proteção dos órgãos internos bem 

como também impedem a entrada de patógenos (ARENT, 2010). 
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Pele 

 

 A pele nas aves é fina, frouxa e se solta facilmente, mas não sangra tanto e é 

mais insensível quando comparado com mamíferos, tendo em vista o pobre 

suprimento sanguíneo e nervoso também. Nos frangos a pele é amarelada ao longo 

do corpo, podendo ter uma coloração mais escura nas pernas e nos pés. É mais 

pálida em galinhas poedeiras, pois o pigmento é retirado para ser incorporado na 

gema do ovo (DYCE et al., 2010).  

 Nas aves a pele apresenta duas camadas distintas, a epiderme e a derme, 

esta apoiada sobre a tela subcutânea (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).  

A epiderme, localizada mais externamente, é avascular e relativamente fina, 

apresentando células epiteliais pavimentosas produtoras de queratina, a qual é uma 

proteína essencial para a formação das penas, escamas e o revestimento externo 

do bico e das garras. Uma característica única da epiderme nas aves é que ela age 

como uma glândula sebácea holócrina, secretando um filme lipídico fino que ajuda 

na manutenção da plumagem (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Já a derme, encontra-se mais internamente à pele, possuindo os folículos das 

penas, vasos sanguíneos e nervos, sendo mais espessa e consistindo em tecido 

conjuntivo fibroso e rígido. Esta é a camada da pele aonde é armazenada gordura, 

atuando tanto para isolante térmico quanto para nutrição, e aonde é encontrado o 

músculo eretor o qual tem ação nos folículos das penas. Trata-se de uma fina faixa 

de músculo liso (contração involuntária) que auxilia a ave na regulação da 

temperatura, pois em ambiente frios ou quando ave encontra-se enferma os 

músculos eretores elevam as penas para reter ar quente próximo ao corpo, dando a 

impressão da ave estar “arrepiada” (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

A tela subcutânea encontra-se composta principalmente por tecido conjuntivo 

frouxo e também por tecido adiposo, este mais pronunciado em pinguins, patos, 

gansos, cisnes e em pássaros migratórios antes do período de migração 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

Glândulas 

 

 As aves, diferentemente dos mamíferos, não possuem glândulas sudoríparas 

(sudoríferas), pois as penas cobrem uma área tão extensa no corpo que tais 
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glândulas seriam ineficazes em sua função. Deste modo as aves perdem calor 

através da pele por evaporação pelo sistema respiratório (O’MALLEY, 2005; DYCE, 

et al., 2010; ARENT, 2010).  

 A principal glândula presente em algumas espécies de aves é a glândula 

uropigiana (uropigial), conhecida como glândula do óleo, se encontra localizada 

dorsalmente à base superior da cauda (FIGURAS1 e 2). É uma glândula holócrina 

bilobada que secreta uma substância oleosa e gordurosa para impermeabilizar o 

corpo das aves. É espalhada para as penas através do ato de limpeza (asseio) feito 

pela ave com seu bico (FIGURA 1). Encontra-se presente em periquitos-

australianos, no papagaio-cinzento-do-congo e está mais desenvolvida em espécies 

aquáticas, contudo encontra-se ausente em avestruzes, muitas espécies de pombos 

e algumas espécies de papagaios (WERTHER, 2004; O’MALLEY, 2005; GRESPAN, 

2006; GODOY, 2006; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). Essa camada lipídica 

(gordurosa) passada nas penas também age como uma proteção bacteriostática e 

pode explicar o porquê das aves possuírem baixos índices de infecções de pele 

(KING, 1986; DYCE et al., 2010). 

 Outras glândulas presentes na pele são a glândula auricular (aural), a qual é 

sebácea e localiza-se ao redor da orelha externa secretando uma substância 

ceruminosa, e as glândulas do vento que secretam muco e cujas funções ainda são 

desconhecidas suas funções, porém pode estar associada à fertilização interna 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 
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Bico  

 

 O bico e derivado da pele e possui funções de apreensão do alimento, para a 

corte, preparo do ninho e alimentação dos filhotes. Sendo também utilizado para a 

locomoção pelos psitacídeos (O’MALLEY, 2005).  

Possui uma base óssea coberta (FIGURA 3) por uma lâmina de queratina, 

esta denominada de ranfoteca (FIGURA 4). A lâmina de queratina do bico superior é 

denominada de rinoteca e do bico inferior é chamada de gnatoteca (FIGURA 4). 

Todas estas crescendo continuadamente devido ao seu desgaste natural (KING, 

1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010, ARENT, 2010). Possui 

uma inervação rica fazendo com que seja muito sensível (DYCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma relação direta entre os hábitos alimentares das aves e seus 

respectivos bicos, pois para cada espécie aviária a adaptação evolutiva do bico se 

deu conforme o tipo e a textura dos alimentos (FIGURA 5). Os papagaios, por 

exemplo, utilizam o bico para quebrar sementes e castanhas, por isso seus bicos 

são curvos e fortes. No caso dos gaviões estes possuem bicos apropriados para 

dilacerar suas presas, e as garças e pica-paus apresentam bicos para capturar 

alimentos e para segurar materiais para o ninho (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).
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Em algumas aves tais como os psitacídeos (papagaios, araras, etc), pombos 

e aves de rapina na base dorsal da rinoteca ocorre a presença a cera, estrutura esta 

que é composta por uma queratina mais mole. Estando mais robusta e proeminente 

em aves aquáticas, periquitos-australianos (FIGURA 6), galinhas/galos e pombos 

(KING, 1986; PACHALY, 2002; WERTHER, 2004; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 

2010; ARENT, 2010). 
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Unhas 

 

 As unhas das aves consistem em um revestimento rígido derivado das 

escamas especializadas de cada dígito. E também possuem um crescimento 

contínuo, tal como o bico (ARENT, 2010).  

 Devido aos diferentes hábitos de empoleiramento das espécies e ao método 

de procura de alimentos as unhas variam em seu tipo e conformação. Aves como os 

rapinantes (gaviões, águias e corujas) apresentam unhas denominadas garras, as 

quais são grandes, arredondadas e pontudas para capturar e matar suas presas 

(FIGURA 7). Ao passo que as galinhas e faisões, que se alimentam no solo, 

possuem unhas curtas e pontudas utilizadas para raspar o solo à procura de 

alimento (FIGURA 8) (ARENT, 2010). 

 

 

 

Escamas 

 

 As escamas nos pés e pernas das aves são placas epidérmicas cornificadas 

similares às encontradas nos répteis (DYCE et al., 2010).  

 As esporas encontradas na superfície caudomedial das pernas de galos, 

(FIGURA 9) usadas como defesa pelo animal possuem um núcleo ósseo dentro de 

um cone córneo e a remoção da papila da espora inibe seu crescimento (KING, 

1986; DYCE et al., 2010) 
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 Os pés da maioria das aves encontram-se adaptados para permitir o 

empoleiramento ou agarrar presas. Desta forma podemos observar distintos tipos 

de pés, a saber: os anisodáctilos, possuem um dedo voltado para trás e três 

voltados para frente (FIGURA 9); os palmados possuem uma membrana interdigital 

entre os três dedos voltados para frente e possuem um dedo sem membrana 

voltado para trás, são encontrados nas aves aquáticas (FIGURA 10); os zigodáctilos 

possuem dois dedos (o primeiro e o quarto) voltados para trás e dois dedos (o 

segundo e terceiro) voltados para frente, são encontrados nos psitacídeos e pica-

paus, sendo utilizados para a apreensão de alimentos e escalada em árvores 

(FIGURA 11)  (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; CUBAS, 2006; DYCE et al., 2010; 

ARENT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penas 

 

 As penas são estruturas da epiderme altamente especializadas que 

evoluíram das escamas presente nos répteis. Compõem cerca de 4% a 12% da 

massa corpórea total da ave. E possuem diversas funções, tais como proteção da 

pele, termorregulação, camuflagem, utilizadas na defesa, côrte, reconhecimento e o 

mais importante, são estruturas essenciais para o vôo desses animais (TULLY, 

2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). Algumas regiões das aves não possuem 
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penas, denominadas de regiões aptérias, e locais com presença de penas são 

chamadas de ptérias (O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010).  

 O corpo das aves encontra-se coberto por seis tipos de penas: penas de 

contorno, semiplumas, filoplumas, plumas, plumas de pó pulviplumas e as cerdas.  

As penas de contorno, também denominadas de tectrizes (FIGURAS 12 e 

14), são as penas visualizadas quando se olha uma ave, são as penas de vôo. As 

penas de contorno das asas são chamadas de rêmiges e apresentam penas 

primárias e secundárias (FIGURAS 12 e 13). As penas da cauda, chamadas de 

retrizes, estão fixadas ao pigóstilo e são usadas para a direção e frenagem durante 

o vôo (FIGURA 12) (KING, 1986; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT,  2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As semiplumas possuem uma raque principal longa com barbas sem 

bárbulas nem ganchos (FIGURA14). São encontradas abaixo das penas de 

contorno e auxiliam no isolamento térmico das aves e flutuação das aves aquáticas 

(KING, 1986; ARENT, 2010).  

As filoplumas possuem uma haste nua sem a presença de barbas na maior 

parte de sua extensão, com exceção do topo (FIGURA 14). Localizam-se na nuca e 

na parte superior do dorso próximo às penas de contorno. Seus folículos 

apresentam terminações nervosas sensitivas que transmitem os movimentos das 



9 
 

penas de contorno para os receptores de pressão e vibração na apele (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005). 

As plumas ou também penas coberteiras são penas macias que não 

apresentam haste verdadeira, bárbulas nem ganchos em suas barbas (FIGURA 14). 

Localizam-se próximo a pele abaixo das penas de contorno tendo a função de 

isolamento térmico.  

As plumas de pó pulviplumas ou pulverulentas são penas atípicas mais 

desenvolvidas em papagaios, garças e outros ardeídos, principalmente no peito, 

abdome e dorso (PACHALY, 2002; ARENT, 2010). Possuem crescimento contínuo 

na base e desintegram-se na ponta, formando um pó ceroso que ao se espalhar 

pela plumagem a limpa e fornece impermeabilização. Desta forma aves que não 

possuem a glândula uropigiana como impermeabilizante possuem as penas 

pulviplumas ou pulverulentas.  

As cerdas são penas de contorno modificadas que possuem uma haste rígida 

e poucas barbas na base (FIGURA 14). Localizam-se ao redor das narinas em pica-

paus, ao redor da boca e dos dedos em corujas, por exemplo. Sua função aparenta 

ser na sensibilidade de tato das aves (KING, 1986; ARENT, 2010; DYCE et al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

As penas desenvolvem-se a partir de papilas na camada dérmica da pele as 

quais possuem células germinativas com informação genética que determinam o 

tipo, tamanho e cor das penas. O crescimento da pena durante seu 
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desenvolvimento é denominado de canhão e é apenas nessa fase que se observam 

vasos sanguíneos na pena para sua nutrição.  

Após sua formação completa as penas possuem diversas partes internas 

visualizadas completamente nas penas de contorno, sendo estas: umbílico proximal, 

umbílico distal, cálamo, raque e vexilo (FIGURA 15).  

O umbílico proximal é uma abertura discreta na base da pena que se insere 

na pele, permitindo a passagem de vasos sanguineos para o desenvolvimento de 

uma nova pena. O umbílico distal é uma abertura discreta na haste da pena onde o 

vexilo da pena se inicia. O cálamo é a porção semitransparente, arredondada e oca 

da pena que termina no umbílico proximal.Raque é a haste principal da pena e 

termina em uma depressão chamada umbílico distal. 

E vexilo é uma parte achatada da pena que aparece como uma trama em 

cada lado da raque. Nas penas da asa, ou seja, nas rêmiges o vexilo é assimétrico 

com o lado externo mais estreito do que o lado interno para auxiliar na 

aerodinâmica. Consiste em barbas as quais originam as bárbulas que possuem 

extremidades enroladas e discretos ganchos microscópios denominados de hamuli 

(FIGURA 15). E são estes ganchos que ligam cada barba com a adjacente 

formando então uma ligação forte e uma rede flexível (KING, 1986; O’MALLEY, 

2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).  
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SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

Estruturas esqueléticas 

 

Nas aves o esqueleto é altamente especializado tanto para permitir o vôo 

como o caminhar destes animais. Muitas características contribuem para a leveza 

da estrutura esquelética, sendo estas: redução no número de ossos; fusão de ossos 

formando placas que fornecem movimentos resistentes e simplificados; modificação 

do membro torácico em asa; redução na densidade óssea; ausência de matriz 

óssea interna (ossos pneumáticos); sacos aéreos se estendendo até a cavidade 

medular nos maiores ossos (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; ARENT, 

2010). 

O córtex dos ossos é relativamente fino, mas a medula possui numerosas 

estruturas trabeculares apresentando assim força extra (FIGURA 16). O osso 

cortical é similar em ambos os sexos, porém nas fêmeas a cavidade medular é um 

importante reservatório de cálcio para os ovos (O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor elucidação do aparato ósseo o mesmo foi dividido em duas 

partes: o esqueleto axial, o qual envolve o crânio, a coluna vertebral e o esterno; e o 

esqueleto apendicular, englobando os membros torácicos e pélvicos. 

 

1) Esqueleto Apendicular 

 

O crânio nas aves possui ossos mais finos e as mandíbulas prolongam-se em 

um bico queratinizado, não sustentando dentes pesados como nos mamíferos 
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(FIGURA 17). A porção inferior do bico depende de um par de ossos pequenos e 

móveis, estes denominados de ossos quadrados (FIGURA 17). E a parte superior 

do bico possui um acessório um pouco flexível ao crânio o que permite discretos 

movimentos (FIGURA 17). Desta maneira as aves podem movimentar a parte 

inferior e superior do bico de forma independente, permitindo um melhor controle na 

manipulação de alimentos (O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010). 

Há uma grande área do crânio destinada a sustentar e proteger os globos 

oculares, localizada entre o crânio bulboso e a face piramidal, e estando delimitada 

por um anel de placas ósseas protetoras, nomeada de anel esclerótico (FIGURA 

17). Como as órbitas (olhos) são enormes houve um deslocamento dos ossos 

encontrados entre as órbitas na maioria dos crânios de mamíferos e a redução de 

outros a uma placa mediana fina, denominada de septo interorbital (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

O osso occipital envolve o forame magno e um único côndilo occipital é 

observado, se articulando com o atlas. Formando assim uma articulação que 

permite à ave girar a cabeça sobre a coluna vertebral em uma extensão maior do 

que a dos mamíferos (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  

Na parte mais baixa da parede lateral do crânio é observada uma depressão 

semiesférica que corresponde à cavidade timpânica. E sua margem limita o meato 

acústico externo que é fechado pela membrana timpânica em animais vivos. No 

fundo dessa depressão localizam-se as janelas cocleares e vestibulares as quais 

conduzem à orelha interna (DYCE et al., 2010). 

A parte facial do crânio das aves é principalmente formada pelos ossos nasal 

e pré-maxilares que circundam a abertura nasal (FIGURA 17). O osso nasal é dorsal 

e em diversas espécies aviárias, tais como os psitacídeos, ocorre uma conexão 

cartilaginosa flexível com o osso frontal, permitindo desta maneira que a maxila seja 

levantada quando a mandíbula é abaixada. A pré-maxila abaixo da abertura nasal é 

pequena e está conectada à articulação mandibular pelo fino e longo arco jugal 

(FIGURA 17) (homólogo ao arco zigomático nos mamíferos). Os ossos palatinos 

encontram-se ventralmente às órbitas e são hastes dirigidas em sentido caudal que 

conectam os pré-maxilares aos ossos pterigóides. Assim, a divisão óssea entre 

cavidade oral e nasal ocorre apenas rostralmente, estando formado pelos processos 

palatinos dos pré-maxilares (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 
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A mandíbula corresponde a cinco pequenos ossos que estão fusionados 

caudalmente com o osso articular. E caudalmente ao osso articular este se articula 

ao osso quadrado. O osso quadrado está conectado ao arco jugal e por interposição 

do pterigóide, ao osso palatino. Em aves com dobradiça craniofacial (FIGURA 17) 

uma depressão existente na mandíbula rotaciona o osso quadrado que por sua vez 

empurra o arco jugal e o osso palatino em sentido rostral, levantando assim a 

maxila. Porém em papagaios e periquitos-australianos essa dobradiça é substituída 

por uma articulação craniofacial, permitindo uma maior flexibilidade de movimentos 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário do encontrado em mamíferos as divisões da coluna vertebral nas 

aves são dificultadas pela extensiva fusão e localização incerta da junção entre as 

vértebras cervicais e torácicas (DYCE et al., 2010). Porém apresenta os cinco 

grupos gerais de vértebras: as vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais e 

caudais (ARENT, 2010).  

O número de vértebras cervicais (FIGURA 18) varia de acordo com a 

espécie, por exemplo, pequenas aves podem ter apenas oito vértebras enquanto os 

cisnes podem apresentar vinte e cinco vértebras cervicais. A primeira vértebra 

cervical, o atlas, articula-se por uma depressão em seu arco ventral com o único 

côndilo do occipital, permitindo uma rotação maior da cabeça o que compensa o 

pobre desenvolvimento dos músculos oculares (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; 

DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). A segunda vértebra cervical, denominada de 

áxis, articula-se com a face articular do atlas por meio do dente do áxis. As demais 
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vértebras cervicais são uniformemente cilíndricas possuindo processos articulares 

proeminentes e costelas cervicais rudimentares direcionadas caudalmente nas 

últimas vértebras cervicais, as quais servem para a fixação dos músculos cervicais 

(KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Em relação às vértebras torácicas seu número varia entre três a dez e estas 

podem ser identificadas pela presença das costelas que se articulam ao esterno. 

Em muitas espécies, tais como aves de rapina, frangos e pombos as primeiras três 

a cinco primeiras vértebras torácicas encontram-se fusionadas em um único osso, 

chamado de notário (FIGURA 18), o qual promove uma trave rígida para suportar o 

vôo. Após o notário é encontrado uma única vértebra torácica livre (FIGURA 18), 

que é a única vértebra móvel do tronco e, portanto corresponde ao elo mais frágil da 

coluna nessas aves (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 Após a vértebra torácica livre observa-se que a última ou as duas últimas 

vértebras torácicas fundem-se com as vértebras lombares, com as sacrais e com a 

primeira vértebra caudal no intuito de formar o sinsacro (FIGURA 18).  Deste modo 

pela presença do notário, em algumas espécies, e pelo sinsacro em todas as 

espécies, a parte dorsal do tronco das aves é rígida. E esta rigidez é estendida 

lateralmente e caudalmente pelo fato da fusão do sinsacro com os ossos logos do 

quadril (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  

Após o sinsacro observam-se cinco ou seis vértebras caudais livres as quais 

permitem o movimento da cauda (FIGURA 18). E mais caudal a estas se observa 

um segmento que confere sustentação às penas de vôo da cauda e que se encontra 

composto por vários rudimentos de vértebras caudais fusionados, sendo 

denominado de pigóstilo (FIGURA 18) (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; 

ARENT, 2010). 

O esterno é um osso grande e côncavo, sem segmentação e que promove a 

principal origem dos músculos do vôo (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 

2010; ARENT, 2010). Em bons voadores o esterno possui uma quilha, ou seja, uma 

saliência óssea grande, denominada de carina (FIGURA 18). Já nas demais 

espécies aviárias observa-se uma quilha mais baixa, mas que é compensada pela 

profundidade do esterno. E nas aves ratitas (que não voam), tais como os 

avestruzes, emas e emus a quilha (carina) do esterno está ausente (O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). O manúbrio é um processo mediano 

presente na extremidade cranial do esterno e que se encontra rodeado por grandes 
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facetas que recebem os maciços ossos coracóides vindos dorsalmente. A 

extremidade caudal do esterno é cartilaginosa nas aves jovens e vai se ossificando 

posteriormente. Forames pneumáticos são encontrados na superfície côncava 

dorsal do esterno e estão conectados ao saco aéreo clavicular (O’MALLEY, 2005; 

DYCE et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada costela completa nas aves apresenta uma parte óssea dorsal 

(vertebral) e uma parte cartilaginosa ventral (esternal), os quais se unem em uma 

articulação cartilaginosa. A maioria da parte vertebral das costelas possui um 

processo uncinado direcionado caudodorsalmente (FIGURA 19) e que se sobrepõe 

à costela seguinte. Este processo uncinado permite inserção para músculos e 

ligamentos, reforçando assim a parede torácica. Assim como já citado, as últimas 

vértebras cervicais fornecem as costelas flutuantes (não completas), precedendo as 

costelas completas (KING, 1986; DYCE et al., 2010). 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Esqueleto Apendicular 

 

Como já citado anteriormente os longos ossos das aves apresentam córtices 

delgadas e frágeis, estando desta forma inaptos à implantação de placas ou pinos. 

Os ossos do membro torácico estão apoiados contra o esqueleto axial, 

principalmente o esterno, por uma cintura peitoral bem desenvolvida. E os ossos do 

membro pélvico são mais fortes, por serem usados na natação, captura de alimento 

e deslocamento, e distalmente simplificados em decorrência de fusões e perdas 

(DYCE et al., 2010).  

 

2.1) Membro torácico 

 

 A cintura escapular ou peitoral presente nas aves encontra-se formada por 

três pares de ossos, sendo estes: escápula, coracóide e clavícula (FIGURA 20) 

(KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

A escápula é uma haste achatada a qual se localiza lateral e paralelamente à 

coluna vertebral, se estendendo em sentido caudal até a pelve (FIGURA 20). 

Encontra-se unida ao esqueleto axial por meio de músculos e ligamentos, e une-se 

cranialmente à clavícula e coracóide (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  
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O osso coracóide é curto e forte por agir como uma braçadeira contra os 

fortes golpes das asas durante o vôo. Estende-se da articulação do ombro à 

articulação com a extremidade cranial do esterno (FIGURA 20) (O’MALLEY, 2005; 

DYCE et al., 2010; ARENT,  2010).  

As clavículas direitas e esquerdas em muitas espécies unem-se para formar 

a fúrcula, denominado popularmente como “osso da sorte”, cujas margens e 

expansão ventral mediana encontram-se fixadas à extremidade cranial do osso 

esterno e ao coracóide por meio de uma firme membrana (FIGURA 20). Na junção 

da escápula, coracóide e clavícula é observado um forame (canal triósseo) que 

permite a passagem do tendão do músculo supracoracóide (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O úmero, maior osso da asa, possui uma crista peitoral em seu aspecto 

proximal para a adesão da musculatura de vôo e encontra-se achatado em ambas 

as extremidades (FIGURA 21). Possui em sua extremidade cranial os tubérculos 

dorsal e ventral e um forame pneumático que permite a invasão do saco aéreo 

clavicular, que pneumatiza o interior deste osso (KING, 1986; DYCE et al., 2010; 

ARENT, 2010). O comprimento do úmero varia entre as espécies, mas é curto nas 

aves que dependem necessariamente do batimento das asas para o vôo e mais 

longo naquelas aves que planam e pairam no ar (ARENT, 2010).  
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A ulna, diferente da dos mamíferos, é mais espessa e longa do que o rádio e 

atua como um ponto de adesão para as penas de vôo secundárias (FIGURA 21) 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

A fileira proximal dos ossos do carpo encontra-se reduzida, devido à fusão, e 

apenas dois ossos estão separados, sendo estes o osso radial e ulnar do carpo 

(FIGURA 21) (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). Já a fileira distal do carpo se 

fusionou aos ossos do metacarpo, formando o carpometarpo. E a quantidade de 

ossos metacárpicos e de dígitos correspondentes encontra-se reduzidos a três. O 

dígito II, denominado de álula, origina-se do carpo e contém as penas da álula, 

importante para a condução. Os ossos carpometacárpicos maior e menor articulam-

se com o terceiro e quarto dígitos, respectivamente (FIGURA 21) (O’MALLEY, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2) Membro Pélvico  

 

A pelve encontra-se formada pelos ossos ílio, ísquio e púbis, e pelo sinsacro 

(FIGURA 22). É relativamente longo, côncavo e ventral, o que promove um arranjo 

adequado para a postura bípede. A ampla superfície dorsal da pelve é formada pelo 

ílio e a ampla superfície lateral é formada pelo ísquio. E o púbis é uma haste fina 

fixada à margem ventral do ísquio. O ílio e o ísquio se unem para formar o acetábulo 

profundo, e caudodorsal ao mesmo observa-se um processo retilíneo (antitrocânter) 

que se articula com o trocânter do fêmur, limitando assim o movimento de abdução 

nas aves. O ligamento femoral nas aves é muito forte, por isso casos de luxação 
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são bem raros. Na maioria das aves o osso coxal não possui uma sínfise ventral, à 

exceção dos avestruzes e emas, os quais apresentam uma sínfise púbica, a qual 

pode ser uma adaptação para sustentar as pesadas vísceras (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; DYCE  et al., 2010; ARENT, 2010). 

O fêmur nas aves é mais curto e largo (FIGURA 22), possuindo duas cristas 

denominadas de trocânteres maior e menor, os quais são locais aonde os músculos 

da perna se inserem. O fêmur termina na articulação do joelho que está direcionada 

ligeiramente em sentido cranial, de modo que a parte inferior da perna da ave 

localize-se debaixo de seu centro de gravidade (FIGURA 22) (ARENT, 2010). Esta 

articulação do joelho assim como nos mamíferos possui a patela, apresenta dois 

meniscos, os ligamentos cruzado cranial e caudal e os ligamentos colaterais 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Observa-se nas aves o tibiotarso, fusão entre a tíbia e os ossos proximais do 

tarso, o qual é mais longo osso do membro pélvico (FIGURA 22). Possui uma crista 

cranial que se encontra na extremidade proximal (O’MALLEY, 2005).   

A fíbula percorre lateralmente o tibiotarso, atuando como uma tala, e 

encontra-se incompleta distalmente afunilando-se em ponta fina como uma agulha 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

Os ossos distais do tarso estão fusionados com o osso metatársico formando 

assim o tarsometatarso, o qual se estende até o chão para originar os dígitos 

(FIGURA 22) (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).  

O número de dedos nos pés das aves varia conforme a espécie, podendo 

apresentar dois, três ou quatro dígitos, sendo este último o mais encontrado 

(FIGURA 22). Contudo a avestruz possui apenas dois dígitos no membro pélvico, ao 

contrário de todas as demais espécies ratitas. Sendo o caso único entre todas as 

aves (ALMEIDA, 2006). 

Como já mencionado anteriormente no estudo do tegumento comum 

normalmente observa-se um dedo posicionado para trás e os demais para frente, 

caracterizando uma ave anisodáctila. Porém em espécies como pica-paus e 

papagaios o segundo e o terceiro dígitos posicionam-se para frente e o primeiro e 

quarto dígitos para trás, caracterizando o zigodáctilo. Os dígitos são classificados 

por um sistema numérico baseado no número de articulações que as aves 

possuem. Deste modo o dígito número um, também denominado de hálux, possui 

uma articulação onde se dobra ao coxim metatársico (parte de baixo dos pés). O 
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dígito número dois é o mais interno e medial e possui duas articulações. O dedo três 

possui três articulações. E o dígito quatro é o mais lateral e externo com quatro 

articulações (KING, 1986; ARENT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músculos  

 

Existem cerca de 175 a 200 músculos na corpo da aves, sendo que muitos 

deles estão localizados no aspecto ventral próximos ao centro de gravidade, 

promovendo assim estabilidade ao vôo (ARENT, 2010). 

Como observado nos mamíferos os músculos nas aves apresentam três tipos 

de classificação: músculo liso, músculo estriado cardíaco e músculo estriado 

esquelético. As fibras musculares lisas são involuntárias estimulando assim o 

movimento de órgãos internos. As fibras musculares cardíacas apresentam um 

controle intrínseco, não exigindo inervação externa. E as fibras musculares 

esqueléticas, na maioria, estão associadas aos movimentos de ossos e desta forma 

são voluntárias (ARENT, 2010). 

Os músculos esqueléticos podem apresentar fibras vermelhas ou brancas. 

Sendo que alguns músculos consistem primariamente em um tipo de fibra, porém 

muitos apresentam uma mistura dos dois tipos de fibras. A fibra vermelha distingue-

se da branca pela quantidade de mioglobina. Ou seja, os músculos vermelhos são 
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mais finos e apresentam maiores quantidades de mioglobina, são mais 

vascularizados, com mais mitocôndrias e glóbulos lipídicos em suas fibras. Estes 

músculos utilizam preferencialmente a gordura como energia, e, portanto estão mais 

adaptados ao esforço prolongado. Em contrapartida, os músculos brancos possuem 

baixo suprimento sanguíneo, menos mioglobina e usam o glicogênio como forma de 

energia (ARENT, 2010). São fibras mais potentes, porém com menos resistência. 

Assim em aves com grande capacidade de vôo os músculos peitorais são 

vermelhos ao passo que em aves sem esta capacidade ou com capacidade limitada 

de vôo os músculos peitorais são brancos (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; 

ARENT, 2010). 

 

1) Músculos do Membro Torácico 

 

Existem diversos pares de músculos nas asas das aves, cada qual 

responsável pro uma ação e um movimento. Contudo são dois pares musculares 

que se originam do esterno que mais se destacam por terem a função de abaixar e 

levantar a asa, sendo estes: o músculo peitoral e o músculo supracoracóide 

(FIGURA 23) (KING, 1986; ARENT, 2010). 

O músculo peitoral é o mais desenvolvido e mais superficial, por movimentar 

as asas, e desta maneira chega a representar até 20% da massa corpórea. Este 

músculo se origina mais precisamente da carina do esterno e da clavícula seguindo 

para se inserir na crista peitoral do úmero (FIGURA 23) (KING, 1986; O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010; ARENT,  2010). Quando ocorre a sua contração a asa se 

abaixa levando ao movimento para baixo, e desta forma tende a trabalhar contra 

força da gravidade (ARENT, 2010).  

Já o segundo músculo que mais se destaca é um músculo profundo e menor, 

denominado de músculo supracoracóide (ARENT, 2010; DYCE et al., 2010). É um 

músculo que quando se contrai causa a elevação das asas durante o movimento 

ara cima e por isso é utilizado para alçar vôo (ARENT, 2010; DYCE et al., 2010). 

Possui sua origem no esterno e na clavícula. Seu tendão passa dorsalmente pelo 

canal triósseo para se inserir no tubérculo dorsal do úmero (FIGURA 23) 

(O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010; DYCE et al., 2010).   
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O propatágio ou patágio é uma dobra triangular de pele o qual se estende do 

ombro ao carpo, formando a margem condutora da asa. É ligeiramente 

vascularizada e possui um ligamento que corre ao longo da extremidade cranial. 

Este ligamento é denominado de propatagial e surge proximalmente na crista 

deltapeitoral e se insere no processo extensor do carpometacarpo. O patágio 

juntamente com as penas do local produz uma elevação aerodinâmica auxiliando o 

vôo, e, portanto ferimentos na região impossibilitam o voar das aves (O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

O músculo extensor radial do carpo localiza-se dorsalmente ao rádio na asa 

estendida lateralmente e possui um tendão curto que passa subcutaneamente sobre 

a superfície craniodorsal da articulação do carpo. E se insere na extremidade 

proximal do osso carpometacárpico. O corte deste tendão ao nível do carpo impede 

o vôo nas aves (DYCE et al., 2010). 

A musculatura da asa bem como as funções de cada músculo encontram-se 

detalhadas a seguir na FIGURA 24. 
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2)  Músculos do Membro Pélvico 

 

A maioria dos músculos do membro pélvico localiza-se na região do fêmur, 

um número menor localiza-se na região do tibiotarso e pouquíssimos na região do 

tarsometatarso (ARENT, 2010). O músculo gastrocnêmio, presente na coxa, possui 

um tendão palpável e que passa através de uma fenda conectada à superfície 
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caudal da cartilagem tibial indo inserir-se na face plantar do tarsometatarso (DYCE 

et al., 2010).  

A musculatura lateral do membro pélvico e suas respectivas funções 

encontram-se descritas a seguir na FIGURA 25. E a musculatura da face medial 

com suas funções na FIGURA 26. 
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Nas aves os fortes tendões dos músculos flexores e extensores da coxa 

podem controlar os movimentos na região dos dígitos. Os tendões dos músculos 

flexores estão arranjados para facilitar o empoleiramento, dispensando o mínimo de 

energia muscular possível. Assim, quando a ave abaixa seu corpo ocorre uma 

flexão das articulações do joelho e do jarrete (intertársica) e que passivamente 

tensionam os tendões, os quais se estendem pela parte caudal do tibiotarso e 
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tarsometatarso, os quais por sua vez realizam o fechamento dos dígitos ao redor do 

poleiro, por exemplo. Este ato é denominado de reflexo de empoleiramento 

(FIGURA 27). Assim para se desfazer o ato de agarrar o poleiro basta estender as 

pernas da ave desfazendo assim a tensão dos tendões flexores. No caso dos 

tendões dos músculos extensores os mesmos inserem-se na parte cranial dos 

ossos tibiotarso e metatarso. Os passeriformes possuem um músculo extra 

extensor, o extensor longo do hálux, que estende o primeiro dígito. Cabe salientar 

que em aves de grande porte geralmente ocorre a ossificação dos tendões, 

tornando-os visíveis em radiografias (O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010; DYCE et al., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Músculos da Cabeça e Pescoço 

 

O músculo na cabeça mais importante é o mandibular, pois controla o bico, e 

por isso mesmo varia entre as espécies aviárias conforme o grau de utilização e de 

força do bico. Deste modo em papagaios, os quais possuem bicos fortes capazes 

de quebrar castanhas, o músculo mandibular é grande e forte, ao contrário do que 

se observa em pombos, por exemplo, que consomem sementes pequenas (KING, 

1986; ARENT, 2010).  

Diversos são os músculos observados no pescoço que se entrelaçam 

permitindo movimentos em direções distintas. Assim quando ocorre a estimulação 

de um músculo os seus vizinhos também são estimulados, possibilitando uma 
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variedade de movimentos. Fato este que é bem visualizado nos papagaios, os quais 

movem sua cabeça para cima e para baixo, para esquerda e direita em muitas 

combinações (ARENT, 2010). Os músculos dorsais e ventrais do pescoço estão 

bem desenvolvidos nas aves para a apreensão de alimento (O’MALLEY, 2005). 

Porém é na fase embriológica que um músculo do pescoço altamente especializado 

é encontrado, denominado de músculo da ninhada. Este se localiza no dorso da 

cabeça do filhote e permite o movimento para que a ave consiga perfurar a casca do 

ovo. E após sua eclosão este músculo rapidamente se atrofia (ARENT, 2010). 

 

SISTEMA DIGESTIVO 

 

 Nas aves o sistema digestivo exibe uma variação entre as espécies menor do 

que é encontrada nos mamíferos. Os órgãos deste sistema são relativamente leves, 

o que contribui para a leveza essencial para o vôo das aves, e são altamente 

eficientes em liberar rapidamente a energia proveniente dos alimentos, provendo 

assim uma alta taxa metabólica nas aves (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

Bico  

 

 O bico das aves como já havia sido descrito possui variações conforme a 

dieta e as estratégias de forrageamento das aves. Substitui os lábios e os dentes 

presentes nos mamíferos. Permitindo às aves encontrar e agarrar os alimentos, 

algumas vezes matando a presa e a dilacerando para iniciar o processo digestivo 

(ARENT, 2010). Consistem em uma parte óssea, derme vascular e uma queratina 

modificada (O’MALLEY, 2005). 

 

           Orofaringe  

 

 A orofaringe é uma cavidade em comum para o sistema digestivo e 

respiratório, que vai do bico até a entrada do esôfago. As aves não possuem palato 

mole. O teto da orofaringe, a qual é achatada dorsoventralmente, é formado pelo 

palato duro e o seu assoalho é formado pela mandíbula, língua e monte laríngeo. O 

palato duro é incompleto, pois apresenta uma longa fissura mediana (coana) a qual 

se conecta com a cavidade nasal (FIGURA 28). Caudalmente à coana observa-se 
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uma fissura menor, a fissura infundibular (FIGURA 28), que constitui a abertura 

comum das tubas auditivas (tubas faringotimpânicas). Salienta-se que no periquito-

australiano tanto a coana como a fissura infundibular se abrem juntas. O monte 

laríngeo encontra-se caudal à base da língua e possui uma fenda mediana, a glote, 

a qual não é guardada pela epiglote (FIGURA 28). Uma fileira de papilas demarca o 

nível de origem do esôfago (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; WERTHER, 2004; 

O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 A parede da orofaringe é preenchida por diversas papilas mecânicas, tanto 

dispersas na forma individual como organizadas em linhas transversais (FIGURA 

28). Todas essas papilas estão dirigidas caudalmente e desta forma auxiliam no 

movimento do bolo alimentar em direção ao esôfago quando da deglutição (DYCE 

et al., 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A língua possui forma triangular e é sustentada por um aparelho hióide 

delicado e não protraível (FIGURA 28). Este aparelho hióide consiste no osso 

entoglossal e o osso basibraquial rostral. Quando ocorre o movimento de deglutição 

no interior da orofaringe a fenda da coana é fechada e o alimento segue para o 

esôfago. Gansos e patos possuem na língua diversas papilas que se encaixam 
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frouxamente nos sulcos das margens do bico, permitindo a tais aves peneirar 

partículas de alimentos presentes na água. Os psitacídeos são os únicos a 

apresentarem um par de ossos entoglossos e uma língua grande e muscular 

(PACHALY, 2002; O’MALLEY, 2005; GRESPAN, 2006; DYCE et al., 2010). 

 

Glândulas Salivares  

 

 As aves possuem praticamente uma camada de glândulas salivares 

dispersas pela orofaringe. Estas não estão bem definidas, mas existem pequenos 

agregados de glândulas maxilares e palatinas no teto da boca, e glândulas 

madibulares e linguais no assoalho.  

A saliva das aves é mais mucóide justamente para lubrificar o alimento. A 

produção da saliva está sob controle de estimulação parassimpática e é bem 

desenvolvida em aves que consomem alimentos secos, como sementes ou insetos, 

tais como os pica-paus (O’MALLEY, 2005; CUBAS, 2006). 

 

Esôfago 

 

 O esôfago possui uma localização anatômica inicial entre a traquéia e os 

músculos cervicais, porém logo desvia para a direita, mantendo esta posição por 

todo o comprimento do pescoço (FIGURA 29). Dentro da cavidade corporal o 

esôfago passa sobre a bifurcação da traquéia, entre a superfície ventral do pulmão 

e a base do coração, e funde-se ao proventrículo diretamente à esquerda do plano 

mediano (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; DYCE et al., 2010).  

O esôfago é capaz de grandes distensões e sua lâmina própria apresenta 

diversas glândulas mucosas com a função de produzir um muco auxiliando a 

passagem do bolo alimentar. No segmento caudal do esôfago de patos observa-se 

uma grande quantidade de tecido linfóide denominado de tonsila esofágica 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

Inglúvio 

  

 Na entrada do tórax a parede ventral do esôfago de frangos, por exemplo, e 

de muitas outras aves se expande para formar o papo ou inglúvio, o qual é uma 
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protuberância do lado direito que está em contato com os músculos peitorais 

(FIGURA 29). Possui a mesma estrutura epitelial do esôfago, porém sem apresentar 

as glândulas de muco. Em gansos, patos e na maioria das aves o papo é apenas 

um alargamento fusiforme do esôfago. A função do papo é a de estocar alimentos 

por um curto período de tempo. Nas corujas, pinguins, avestruzes, tucanos e 

gaivotas não se observa o papo, e desta maneira o alimento ao ser consumido é 

direcionado diretamente para o proventrículo (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; 

ALMEIDA, 2006; CUBAS,  2006; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 

2010; ARENT, 2010). Tanto o esôfago como o papo estão localizados na tela 

subcutânea, são palpáveis e passíveis de laceração. Não existindo quase nenhuma 

atividade química no esôfago e no papo, apesar da amilase salivar possa começar a 

digestão de carboidratos (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No caso de pombos, tanto os machos quanto as fêmeas, quando se 

encontram no período de chocagem produzem em seu grande papo um material 

friável (“leite de papo”) que consiste em células epiteliais descamadas com lipídios, 

e que ao ser misturado com o alimento ingerido por tais animais é regurgitado para 

alimentar os filhotes (FIGURA 30) (RITCHIE et al., 1994; WERTHER, 2004; 

O’MALLEY, 2005; WERTHER, 2006; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 
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Estômago 

 

 O estômago de aves que se alimentam de peixes (piscívoras) e de carne 

(corujas, gaviões, águias, abutres) é um órgão de estocagem para a digestão 

química de uma dieta macia. Já as aves herbívoras (galinhas, gansos) possuem um 

estômago adaptado à redução mecânica, com uma musculatura poderosa, devido 

ao consumo de uma dieta que é mais resistente (DYCE et al., 2010). 

  O estômago é dividido por uma constrição (istmo) em um estômago glandular 

denominado de proventrículo e um estômago muscular, chamado de moela 

(FIGURA 31).  

O proventrículo encontra-se ventralmente em contato com o lobo esquerdo 

do fígado. Possui um formato fusiforme com cerca de 4 cm de comprimento, uma 

mucosa esbranquiçada, diferindo da cor avermelhada da mucosa do esôfago, e um 

epitélio colunar secretor de muco (FIGURA 31). Possui macroscopicamente 

diversas papilas em sua mucosa através das quais passam ductos coletores vindos 

de uma camada espessa de glândulas, visíveis ao corte do proventrículo. Existem 

dois tipos de células epiteliais nas glândulas do proventrículo: as células 

oxintopépticas, as quais produzem ácido clorídrico e pepsinogênio, e as células 

epiteliais que produzem muco (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; 

TULLY, 2009; DYCE et al., 2010). Cabe salientar que nos pinguins não existe 
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proventrículo, assim a presa ingerida vai direto para a moela (FILHO & RUOPPOLO, 

2006). 

O istmo é a transição do estômago glandular (proventrículo) para o estômago 

muscular (moela) (FIGURA 31). Não possui glândulas em sua delgada e menos 

rígida parede. A camada (cutícula) que reveste internamente a moela se estende 

até o istmo em algumas espécies de papagaios (RITCHIE et al., 1994; DYCE et al., 

2010). 

A moela ou ventrículo, maior e mais caudal, encontra-se em contato com o 

fígado, com o esterno e com a parte caudal da parede abdominal lateral esquerda 

(FIGURA 31) (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). Possui um formato lentiforme em 

aves herbívoras, frangos e aves aquáticas, apresentando como funções a digestão 

de proteínas e a trituração dos alimentos. Possui seu interior alongado e aumentado 

pela existência de sacos cego cranial e caudal (FIGURAS 31 e 32). Sendo que o 

saco cego cranial conecta-se com o proventrículo e o caudal encontra-se adjacente 

ao duodeno, estando à direita do plano mediano da ave. O volume da moela se 

deve por conta de espessas massas musculares que se inserem em centros 

tendíneos reluzentes, um em cada superfície. Músculos mais delgados são 

encontrados recobrindo os sacos cegos. A mucosa da moela é fina, porém 

resistente e encontra-se revestida por um epitélio cúbico constituído por glândulas 

tubulares, cuja secreção se solidifica na superfície. Essa secreção é modificada pelo 

ph baixo proveniente do ácido clorídrico do proventrículo e forma uma rígida cutícula 

de coilina (complexo carboidrato-proteína) (FIGURA 32). Esta cutícula, pregueada e 

áspera, é continuamente reabastecida pelas glândulas subjacentes à medida que 

ela é gasta. Ela possui uma coloração amarelo-esverdeada devido ao refluxo de bile 

proveniente do duodeno (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; 

TULLY, 2009; DYCE et al., 2010). 

 Em muitas radiografias poderá se observar a existência de grãos de areia 

dentro da moela de aves herbívoras e onívoras, pois tais estruturas quando 

ingeridas auxiliam no processo de digestão muscular dos alimentos. E em aves 

granívoras e em algumas espécies de papagaios observa-se a moela com uma 

musculatura mais fina, pois tais aves descascam e trituram as sementes com o bico, 

antes de engolirem, e desta forma nem sempre necessitam de areia na alimentação 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 
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Fígado 

 

O fígado das aves possui uma coloração castanho-escuro (FIGURA 33), 

porém as aves até duas semanas após a eclosão apresentam um fígado amarelo 

devido aos pigmentos da gema, que continua sendo absorvida pelo intestino antes 

da total regressão do saco vitelino (DYCE et al., 2010). 

 Apresentam um lobo direito e um lobo esquerdo os quais se encontram 

conectados cranialmente por uma parte dorsal ao coração, e envolvem a parte 

caudal deste mesmo órgão, devido à ausência de diafragma (FIGURAS 33 e 34). O 

lobo direito é o maior e encontra-se penetrado pela veia cava caudal. Algumas 

espécies, como os tucanos, possuem a vesícula biliar em sua superfície visceral, 
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porém nos pombos, a maioria dos papagaios, nos periquitos-australianos e nos 

estrutioniformes (avestruz, ema) a vesícula biliar está ausente (KING, 1986; 

RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005;  ALMEIDA, 2006; CUBAS, 2006; DYCE et 

al., 2010). 

 A superfície parietal do fígado é convexa e está em contato com o esterno e 

as costelas. Já a superfície visceral é côncava e está em contato com o baço, 

proventrículo, moela, duodeno, jejuno, ovário ou testículo direito (FIGURA 34) 

(DYCE et al., 2010).  

 A partir dos lobos hepáticos saem dois ductos biliares, um de cada lobo, para 

adentrar na extremidade distal do duodeno, em proximidade com os ductos 

pancreáticos, porém apenas o ducto hepático do lobo direito esta conectado à 

vesícula biliar, quando a mesma encontra-se presente (RITCHIE et al., 1994; DYCE 

et al., 2010). 
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Pâncreas 

 

 O pâncreas possui uma estrutura alongada localizando-se entre os ramos da 

alça intestinal, mais precisamente dentro da borda antimesentérica da alça duodenal 

(FIGURA 35). Apresenta três lobos (ventral, dorsal e esplênico) com um a três 

ductos que secretam as enzimas pancreáticas dentro do duodeno ascendente 

próximo aos ductos biliares. Nas aves piscívoras e granívoras o pâncreas é maior e 

nos carnívoros é menor. Atua tanto na função endócrina com insulina e glucagon 

quanto na exócrina com as enzimas amilase, lípase, tripsina e quimiotripsina 

(RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodeno 

 

O intestino delgado compreende o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno 

percorre em sentido caudal a partir da superfície direita da moela formando uma 

alça semelhante a um “U” que retorna à junção duodenojejunal próximo a moela, 

formando desta maneira uma porção descendente e porção ascendente. A maior 

parte do duodeno está localizada no assoalho abdominal seguindo a curvatura 

caudal da moela (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; DYCE et al., 2010).  Nas aves 

carnívoras e frugívoras o duodeno é curto com paredes finas, e nas aves granívoras 

e piscívoras o duodeno é mais alongado (ARENT, 2010). 
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Jejuno  

 

O jejuno forma alças espiraladas ao longo do mesentério e possui uma 

parede fina, por isso seu conteúdo lhe confere um aspecto esverdeado, possuindo 

diversos agregados de linfonodos. Observa-se uma pequena protuberância 

(divertículo de Meckel ou vitelino) o qual demarca a conexão que ali existia com o 

saco vitelino (FIGURA 36). Nas aves frugívoras e insetívoras o jejuno é curto e 

amplo; nos patos e gansos o jejuno encontra-se disposto em várias alças em 

formato de “U”; e nos pombos o jejuno forma uma massa cônica com voltas 

centrípetas externamente e centrífugas internamente (KING, 1986; RITCHIE et al., 

1994; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

Íleo 

 

O íleo continua a partir do jejuno, porém sem nenhuma divisão visível a olho 

nu. Possui início no divertículo vitelino (Meckel) ou oposto ao ápice dos cecos 

(FIGURA 36) (DYCE, K.M., et al., 2010, TULLY, T.N, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceco  

 

O intestino grosso compreende os cecos e o cólon. Os cecos, os quais têm 

por função a fermentação bacteriana da celulose através da atuação de bactérias 

gram-positivas e de protozoários, surgem na junção ileocólica e prosseguem em 

curso retrógrado ao lado do íleo, ao qual estão fixados através de pregas ileocecais 
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(FIGURA 37). Percorrem inicialmente um sentido cranial e em seguida, se voltam 

para seguir em sentido caudal de forma a posicionar suas extremidades cegas 

geralmente próximas à cloaca. Os segmentos proximais dos cecos possuem um 

espesso revestimento muscular, denominado de esfíncter cecal, contendo as 

tonsilas cecais (grande quantidade de tecido linfóide) (FIGURA 38). A parte média 

dos cecos possui uma parede fina e deste modo parece esverdeada por conta de 

seu conteúdo no interior. E o fundo cego (parte distal) dos cecos apresentam uma 

parede mais espessa e bulbosa (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010).  

Algumas aves tais como os psitacídeos (papagaios, araras, etc), 

falconiformes e pica-paus não possuem cecos, ao contrário de pombos, patos, 

gansos, galiformes, avestruzes e corujas, por exemplo, que os possuem (FIGURA 

39)  (PEREIRA, 2006; ARENT, 2010). Mais de dois terços das aves descritas não 

possuem cecos ou os possuem de forma rudimentar (O’MALLEY, 2005). 
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Cólon 

 

O cólon nas aves possui a denominação de cólonreto e possui origem na 

junção ileocecal e término em um ligeiro alargamento na cloaca. Possui como 

função a reabsorção de água e eletrólitos por movimentos antiperistálticos, visto que 

a urina é movida a partir da cloaca para o cólonreto por meio de ações 

antiperistálticas (FIGURA 40) (RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 

2010). 
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Cloaca 

 

 A cloaca é uma estrutura comum aos sistemas reprodutivo, urinário e 

digestório, tendo em vista que o cólonreto, os ureteres e ductos deferentes ou 

oviduto esquerdo abrem-se na cloaca em diferentes níveis, e a cloca se abre para o 

exterior por meio do vento (FIGURA 41) (RITCHIE et al., 1994; WERTHER, 2004; 

O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).   

 Encontra-se dividida em coprodeu, urodeu e proctodeu por meio de duas 

pregas anulares parcialmente completas. A bolsa cloacal, ou bolsa de Fabrício 

(Fabricius), está localizada na parede dorsal do proctodeu e é o local de produção e 

diferenciação dos linfócitos B  (FIGURA 41) (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; 

O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 O coprodeu é o compartimento mais cranial, sendo a continuação do 

cólonreto aonde as fezes são estocadas. Encontra-se limitado caudalmente do 

urodeu pela prega coprourodeal (FIGURA 41), que pode distender devido à pressão 

das fezes, de forma que sua abertura central é evertida através do vento. Esta 

prega coprourodeal pode também fechar o coprodeu durante a postura dos ovos 

prevenindo assim que fezes sejam expelidas ao mesmo tempo (O’MALLEY, 2005). 

No periquito-australiano e nas demais espécies que vivem no deserto o coprodeu é 

revestido por vilos para a absorção de água.  

O urodeu é o compartimento do meio e recebe os excrementos dos rins e dos 

ductos genitais (FIGURA 41). E o proctodeu é um compartimento curto dividido do 

urodeu pela prega uroproctodeal e é acessado pelas duas outras partes 

armazenando os excrementos (FIGURA 41) (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; 

TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

 O vento é uma abertura externa da cloaca (FIGURA 41) que possui formato 

circular em psitacídeos, transversal em frangos e em formato de “U” em patos e 

gansos, por exemplo. Possuindo um esfíncter muscular com músculos estriados 

circulares internos e externos (RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005). 
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SISTEMA CIRCULATÓRIO 

 

Coração 

 

O coração das aves localiza-se tanto entre os lobos hepáticos como cranial 

ao fígado, estando fixado ao esterno pelo pericárdio fibroso (FIGURA 42). 

Observam-se quatro câmaras semelhante ao que é visto nos mamíferos, exceto que 

a aorta ascendente curva-se para a direita (FIGURA 43). Seu tamanho é maior do 

que nos mamíferos, de forma proporcional, e seu formato é cônico estando o ápice 

formado apenas pelo ventrículo esquerdo (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  

Observa-se que as veias pulmonares das aves formam um tronco único antes 

de adentrarem ao átrio esquerdo em uma entrada que possui uma valva capaz de 

prevenir o refluxo. A valva atrioventricular esquerda apresenta três cúspides fixadas 

às cordas tendíneas. O ventrículo esquerdo possui parede fina e de formato cônico, 

apresentando traves musculares internas como rosetas quando da secção 

transversal. 

No caso do átrio direito observa-se que o mesmo recebe as veias cavas 

craniais, as veias pareadas e apenas uma veia cava caudal. Em algumas espécies 

como frangos e avestruzes observam-se que as veias cavas cranial e caudal entram 

primeiro dentro de um seio venoso antes de entrarem no átrio direito. A valva 

atrioventricular direita encontra-se formada por uma única aba muscular sem a 

presença de cordas tendíneas. O ventrículo direito possui parede fina e quando o 
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seccionado transversalmente observa-se seu lúmen em formato de lua crescente 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

 

 

Vasos sanguíneos 

 

Inicialmente a aorta da origem às artérias coronária direita e esquerda e ao 

tronco braquiocefálico o qual dá origem às artérias braquiocefálicas direita e 

esquerda as quais por sua vez originam as artérias carótidas comuns, ao pescoço, e 

as artérias subclávias, em direção às asas. As artérias carótidas comuns dão origem 

às carótidas internas, e as artérias subclávias originam o tronco peitoral em direção 

aos músculos peitorais e ao esterno antes de acompanhar o úmero (DYCE et al., 

2010). Salienta-se que nos pinguins existem duas carótidas em cada antímero do 

animal, diferindo da maioria das aves (FILHO & RUOPPOLO, 2006). 

Em direção caudal a aorta origina os primeiros ramos, a saber: o celíaco, o 

qual irriga o estômago, baço, fígado e intestinos; o mesentérico cranial que irriga os 

intestinos; o renal cranial irrigando o rim e gônada; o ilíaco externo que irriga a coxa; 

isquiático irrigando os rins, oviduto e membros pélvicos e mesentérico caudal 
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irrigando intestino, cloaca, estruturas pélvicas e cauda (O’MALLEY, 2005; DYCE et 

al., 2010). 

Em relação às veias observam-se duas veias cavas craniais as quais são 

satélites das artérias braquiocefálicas e recebem as veias jugular e subclávia do 

pescoço, cabeça, peito e asas. A veia jugular direita nas aves é sempre mais calibro 

do que a esquerda, estando visível através da pele (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 

2010). Porém em columbiformes não existe uma veia jugular definida, nem a direita 

nem esquerda, pois esse grupo de aves apresenta um plexo venoso denominado de 

plexus arteriosus et venosus intracutaneous seu subcutaneus collaris do qual não é 

possível colher sangue (WERTHER, 2004; WERTHER, 2006). 

A veia cava caudal recebe sangue advindo do fígado, rins, gônadas e oviduto 

e é formada ventralmente aos rins na união das veias ilíacas comuns, as quais 

drenam a pelve e os membros pélvicos. As veias porta hepáticas direita e esquerda 

drenam o sangue do trato gastrointestinal cada uma direcionadas aos respectivos 

lobos hepáticos. A veia mesentérica caudal ou veia mesentérica coccígea conecta a 

veia porta hepática à veia porta renal. O sistema porta renal presente nas aves 

direciona um pouco de sangue advindo da pelve e dos membros pélvicos 

diretamente para os rins antes de alcançar a veia cava caudal. Sendo controlado 

por valvas portais, que normalmente encontram-se fechadas, na junção das veias 

ilíacas comuns e veias renais. Mas sob efeito do estresse e consequentemente da 

adrenalina ocorre a abertura destas valvas permitindo que o fluxo de sangue passe 

pelos rins completamente (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 Em muitas aves aquáticas, com pinguins, e terrestres ocorre em suas 

extremidades inferiores um sistema de contracorrente de troca de calor aonde uma 

rede de artérias e veias se localizam próximas umas a outras. Assim o calor das 

artérias é transferido para se resfriar no sangue venoso, retornando ao coração 

(O’MALLEY, 2005; FILHO & RUOPPOLO, 2006; ARENT, 2010). 

 

SISTEMA LINFÁTICO 

 

 O tecido linfático encontra-se presente em todas as espécies de aves, 

existindo em sua maioria um agregado desorganizado de tecido linfóide. Porém 

apenas algumas aves aquáticas, como os patos e gansos, possuem um tecido 

linfático encapsulado tal como um linfonodo, existindo nestas espécies um par de 
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linfonodos lombares, próximos aos rins, e um par de linfonodos cervicotorácicos, 

próximos à glândula tireóide (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  

 Em comparação aos mamíferos os vasos linfáticos encontrados nas aves são 

menos numerosos acompanhando os vasos sanguíneos, são valvados e 

apresentam linfonodos microscópicos dispersos a intervalos em sua parede. Tais 

vasos linfáticos conduzem a linfa para a entrada do tórax onde é descarregada na 

veia cava cranial (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Diversos focos linfóides solitários são encontrados em vários órgãos como 

fígado, pâncreas, pulmões e rins, estando especialmente proeminentes em 

condições patológicas, e na orofaringe e intestinos são encontrados como placas de 

pequenos linfonodos agregados, sendo estes últimos denominados de GALT (gut-

associated lymphoid tissue) e BALT (bronchiolar-associated lymphoid tissue). No 

ceco a existência das placas cecais (tonsilas cecais) é muito evidente (DYCE et al., 

2010). 

 

SISTEMA IMUNE 

 

As aves apresentam tanto órgãos linfóides primários quanto secundários. Os 

primários são a bolsa de Fabrício e o timo. E os órgãos secundários são o baço, a 

medula óssea e o tecido linfóide intestinal (O’MALLEY, 2005). 

O timo é um órgão linfoepitelial e encontra-se formado por lobos os quais por 

sua vez compõem-se de lóbulos estando estes compostos por um córtex escuro e 

uma medula mais clara. Ocorre no pescoço próximo à veia jugular e representa o 

local aonde os linfócitos T são maturados (FIGURA 44). O timo nos animais jovens 

encontra-se mais desenvolvido e regride com o início da maturidade sexual (KING, 

1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

A bolsa cloacal ou de Fabrício (Fabricius) assim como o timo também é um 

órgão linfoepitelial, apresentando uma parede fina a qual se torna irregular pelos 

lóbulos que encapsula. Por ser um órgão linfático primário possui a função de 

diferenciação de linfócitos B, independente de antígeno. É encontrado somente nas 

aves e quando estas atingem 2-3 meses de idade a bolsa cloacal regride 

permanecendo um pequeno nódulo no animal adulto. Está localizada em um 

divertículo dorsal ao proctodeu da cloaca (FIGURA 45). Salienta-se que em ratitas a 
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bolsa cloacal e o proctodeu formam uma única cavidade larga que geralmente é 

confundida com uma bexiga urinária (O’MALLEY, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baço nas aves é pequeno e possui uma estrutura semelhante ao 

observado nos mamíferos, porém a diferenciação entre polpa vermelha e polpa 

branca não é tão evidente (DYCE et al., 2010). Localiza-se entre o proventrículo e o 

ventrículo e possui como função a fagocitose de eritrócitos velhos e a produção de 

anticorpos (FIGURA 46). Não apresenta um significante reservatório de sangue 

como é visto nos mamíferos Seu formato pode variar de oval nos pombos e 

galinhas, triangular nos patos e gansos e alongado nos periquitos (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005). 
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SISTEMA ENDÓCRINO 

 

 O sistema endócrino nas aves possui função similar àquela presente nos 

mamíferos. Os hormônios produzidos pelas glândulas deste sistema influenciam 

muitos outros sistemas orgânicos, controlando algumas funções, tais como a 

resposta ao estresse, o processo de muda das penas, a côrte, a reprodução e o 

crescimento corpóreo. Existem seis glândulas endócrinas principais, sendo estas, a 

glândula pituitária ou hipófise, as glândulas tireóide e paratireóide, glândula pineal, 

glândula adrenal e o pâncreas (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

Diferentemente do que ocorre com os mamíferos o sistema respiratório nas 

aves não apresenta diafragma e é utilizado para a vocalização, termorregulação e 

efetivamente as trocas gasosas. A separação da ventilação e das trocas gasosas 

permite um fluxo contínuo de ar, explicando então o porquê das aves serem 

capazes de extrair até dez vezes mais oxigênio do ar em relação aos mamíferos 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 
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Cavidade nasal  

 

As narinas localizam-se na base do bico e na maioria das aves encontram-se 

suspensas por uma aba córnea, denominada de opérculo com a função de impedir 

a entrada de corpos estranhos, porém nos psitacídeos as narinas estão recobertas 

por uma cera espessa. Após o ar entrar pelas narinas o mesmo chega às cavidades 

nasais que se estendem até as órbitas, e encontram-se divididas pelo septo 

mediano com comunicação com a orofaringe por meio das coanas (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010).  

A cavidade nasal como é comprimida lateralmente forma algumas conchas 

sendo estas: concha rostral, concha média e concha caudal (FIGURA 47). Estas 

desempenham um papel importante na filtração, olfação e termorregulação. As 

conchas rostral e média envolvem recessos que se comunicam com a cavidade 

nasal, e a concha caudal envolve um divertículo do seio infraorbital (FIGURA 48). 

Este seio infraorbital é particularmente mais desenvolvido nos psitacídeos, nos 

quais se posiciona superficial e ventromedialmente à órbita, possuindo diversos 

divertículos os quais se estendem ao bico inferior e à pré-maxila, em volta do ouvido 

e rostral à órbita. Comunica-se com o saco aéreo cervicocefálico (saco aéreo 

cervical partes cervical e cefálica) e dorsalmente com as conchas média e caudal 

(FIGURA 48)  (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010). 

Dentro da cavidade nasal além das conchas observa-se também a abertura 

do ducto nasolacrimal (FIGURA 47) ventralmente à concha média e a abertura do 

ducto da glândula nasal ao nível da concha rostral. Esta glândula nasal também é 

conhecida como glândula do sal, porém só secreta uma solução hipertônica de 

cloreto de sódio em aves marinhas, como pinguins, possibilitando assim às mesmas 

ingerirem água salgada. Encontra-se dorsal à órbita e como se abre ao nível da 

concha rostral da cavidade nasal pode-se observar o sal eliminado pelas narinas 

(PACHALY, 2002; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 
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Laringe 

 

 A abertura da laringe ao contrário da dos mamíferos não está coberto pela 

epiglote. Localiza-se caudalmente à língua e não desempenha nenhum papel na 

produção de som. A laringe encontra-se suspensa pelas cartilagens cricóide e 

aritenóides, estas últimas sendo pares e que articulam com a parte rostrodorsal da 

cartilagem cricóide. A glote fecha a entrada da laringe durante a deglutição pela 

ação muscular reflexa impedindo a entrada de substâncias estranhas às vias aéreas 

inferiores (KING, 1986; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010). 

 

Traquéia 

 

A traquéia acompanha o esôfago e está composta por anéis cartilaginosos 

completos e firmemente arranjados, podendo ser palpada pelo lado direito da ave.  

Nas espécies aviárias com pescoço longo, tais como os cisnes silvestres e 

garças, a traquéia é mais longa do que o próprio pescoço e forma uma alça que é 

acomodada em uma escavação do esterno na entrada do tórax (FIGURAS 49 e 50) 

(KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010, ARENT, 2010).  
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Brônquios 

 

No nível do esterno a traquéia bifurca-se em dois brônquios primários 

dorsalmente à base do coração, os quais penetram a superfície ventral dos pulmões 

após um curto trajeto (FIGURA 51). Salienta-se que nos pinguins a traquéia 

encontra-se dividida em tubos direito e esquerdo por um septo mediano, o que 

possibilita a entubação errônea de apenas um brônquio primário (DYCE et al., 2010, 

ARENT, 2010; FILHO, & RUOPPOLO, 2006). 
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Siringe 

 

A siringe que é órgão de produção do som nas aves pode ser classificada 

como traqueal, traqueobronquial ou bronquial, dependendo de sua localização. O 

tipo mais comum é o traqueobronquial, localizado na bifurcação da traquéia e nas 

primeiras porções dos brônquios primários (FIGURA 52). Ao final da traquéia 

observa-se a presença do pessulo o qual é uma cartilagem com o formato de cunha 

que devido a sua afilada borda cranial separa a traquéia nos dois brônquios 

primários (FIGURA 53). As cartilagens traqueais da siringe são robustas, entretanto 

as cartilagens bronquiais são praticamente ausentes. Este tipo de siringe 

traqueobronquial é o encontrado nos psitacídeos apesar do pessulo não estar 

presente (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 

2010).  

A siringe consiste em uma série de cartilagens traqueobronquiais 

modificadas, duas membranas timpaniformes que vibram e os músculos intrínsecos 

e extrínsecos os quais auxiliam na produção do som. Estas membranas 

timpaniformes encontram-se medial e lateral aos brônquios (FIGURA 53) e o som é 

produzido durante a expiração pela vibração do ar através da siringe. O saco aéreo 

clavicular como está circunjacente à siringe fornece ressonância ao som das aves. 

Os músculos intrínsecos da siringe possuem origem e inserção limitadas à traquéia 

e a siringe. Possuindo uma quantidade diferente para cada espécie aviária. Já os 

músculos extrínsecos da siringe são os músculos esternotraqueias (FIGURA 52) 

(KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).  
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Em espécies como os urubus e os avestruzes a siringe é rudimentar. E no 

caso dos cisnes e patos machos existe a presença de uma bula óssea no lado 

esquerdo da siringe, a qual se acredita ser um ressonador (FIGURA 54) (DYCE et 

al., 2010). 
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Pulmões 

 

Os pulmões nas aves ao contrário do observado nos mamíferos apresentam 

muito mais cartilagem tornando-os mais firmes. Além disso, são menores, não 

lobados, não expansíveis, com uma coloração rosa brilhante e mais macio ao toque.  

Localizam-se na parte craniodorsal da cavidade corporal, profundamente nas 

vértebras torácicas e nas costelas. Não se encontram recobrindo as superfícies 

laterais do coração e apresentam sua superfície convexa dorsal moldada à 

curvatura das costelas e sua superfície côncava ventral (septal) contra o septo 

horizontal, se voltando para o esôfago, fígado e coração. Desta maneira pela 

existência de abundante cartilagem nos pulmões e um confinamento cercado por 

estrutura óssea os pulmões das aves são estruturas não expansíveis (WERTHER, 

2004; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O brônquio primário penetra a superfície ventral do pulmão, atravessando-o 

de forma diagonal, como mesobrônquio, para então se estreitar conforme vai 

seguindo até se tornar contínuo com os sacos aéreos caudais. As ramificações do 

brônquio primário dão origem aos brônquios secundários, os quais são classificados 

conforme a região do pulmão que suprem, ou seja, classificados como 

medioventrais, mediodorsais, lateroventrais e laterodorsais (FIGURA 55). E são 

esses brônquios, os secundários, que realizam conexões com os sacos aéreos, 

sendo comunicações essenciais para a passagem do ar pelos pulmões (KING, 

1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Os parabrônquios (FIGURA 55) por sua vez surgem dos brônquios 

secundários e possuem paredes relativamente espessas, sendo este o local onde 

ocorrem as trocas gasosas. Os parabrônquios originados dos brônquios 

medioventrais e mediodorsais são conectados entre si formando alças maciças e 

paralelas de diversos comprimentos. Estes constituem cerca de três quartos do 

tecido pulmonar, formando deste modo uma divisão funcional denominada de 

paleopulmão. Já os parabrônquios advindos dos brônquios secundários menores, 

os laterodorsais e lateroventrais formam uma divisão funcional menos regular e 

mais caudal, denominada de neopulmão. As separações entre parabrônquios 

vizinhos ocorrem por meio de septos fenestrados. Denominam-se de capilares 

fenestrados as numerosas extensões do lúmen dos parabrônquios, e tais capilares 
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por sua vez formam uma rede densa de alças conectadas as quais se espalham 

para dentro dos septos interparabronquiais (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Os capilares aéreos possuem uma monocamada de células epiteliais 

apoiadas sobre uma membrana basal, e estão estreitamente entrelaçados com os 

capilares sanguíneos, sendo que o arranjo do fluxo nestes últimos capilares é em 

contracorrente (FIGURA 56). Fato este que contribui para a extrema eficiência de 

captura de oxigênio pelos pulmões Assim os capilares aéreos são comparáveis aos 

alvéolos nos mamíferos, tendo a diferença de que os capilares não são terminações 

da árvore respiratória, mas sim canais contínuos que recebem ar rico em oxigênio 

de ambas as direções (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacos Aéreos 

 

Além de todas as estruturas já descritas observam-se nas aves a presença 

de sacos aéreos os quais tornam o corpo do animal mais leve, fornecem um fluxo 

de ar unidirecional através dos pulmões e por posicionar a ave mais dorsalmente 

tendem a abaixar o centro de gravidade, aumentando desta maneira a estabilidade 

no vôo (FIGURAS 57 e 58). Tais sacos aéreos são estruturas de parede muito fina 

com duas células de espessura, de fundo cego e são ampliações do sistema 

bronquial que se estendem do pulmão até as vísceras. Podendo os divertículos de 

alguns sacos se estenderem a vários ossos e espaços intermusculares. Salienta-se 

que não ocorre qualquer troca gasosa nos sacos aéreos, tendo em vista que os 

mesmos são pobremente vascularizados (O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et 

al., 2010; ARENT, 2010).  

Em diversas aves observa-se a presença de oito sacos aéreos, sendo estes: 

um cervical, um clavicular, um par torácico cranial, um par torácico caudal e um par 

abdominal. Porém em algumas espécies têm-se nove sacos aéreos, pela existência 

de sacos pareados cervicais (WERTHER, 2004; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; 

DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 
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Os sacos aéreos cervicais são pequenas câmaras centrais que estão 

localizadas dorsais ao esôfago e entre os pulmões a partir do qual longos 

divertículos se estendem para o interior e ao longo das vertebrais cervicais e 

torácicas (FIGURAS 57 e 58). Também pode se comunicar com o crânio pelo seio 

infraorbital (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O saco aéreo clavicular situa-se na entrada do tórax, preenchendo o espaço 

cranial e ao redor do coração e se estendendo para o interior do esterno. 

Observam-se divertículos extratorácicos que passam entre os músculos e ossos do 

cíngulo do membro torácico para pneumatizar o úmero (FIGURAS 57 e 58) (KING, 

1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010).  

Os sacos aéreos torácicos craniais são pareados e encontram-se ventrais 

aos pulmões, entre as costelas esternais, o coração e o fígado (FIGURAS 57 e 58). 

Salienta-se que na maioria das espécies de passeriformes os sacos aéreos 

torácicos craniais são fundidos para um único saco aéreo clavicular medial, 

totalizando assim sete sacos aéreos nestes animais (GUIMARÃES, 2006). 

Os sacos aéreos torácicos caudais também são pareados e são encontrados 

mais caudalmente entre a parede corporal e os sacos aéreos abdominais 

(FIGURAS 57 e 58). E são os únicos sacos aéreos que não possuem nenhuma 

conectividade com ossos pneumáticos (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

E por fim os sacos aéreos abdominais, também pareados, são os maiores 

dentre todos os sacos aéreos e ocupam as partes entre os pulmões e a cloaca, 

possuindo contato com algumas vísceras, tais como os intestinos, moela, rins e 

órgãos genitais (FIGURAS 57 e 58). Os divertículos de tais sacos aéreos 

encontram-se ao redor dos rins e fêmur (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O arranjo geral dos sacos aéreos permite com que o ar fresco seja movido 

através dos pulmões tanto na expiração quanto na inspiração, o que contribui mais 

ainda para a eficiência pulmonar das aves. Além, funcionam para criar um fluxo 

unidirecional de ar através dos pulmões, maximizando a extração de oxigênio. Pela 

evaporação auxiliam também na redução da quantidade de calor produzida durante 

o vôo e podem ter papel subsidiário na produção de som, cortejo e resfriamento dos 

testículos (DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 

 Os sacos aéreos cervical, clavicular e torácicos craniais formam um grupo 

funcional, mais cranial, estando conectado aos brônquios ventrais e dessa forma 

relacionados com o paleopulmão; já os sacos aéreos torácicos caudais e 
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abdominais formam o grupo mais caudal estando conectados aos brônquios 

primários e relacionados com o neopulmão (DYCE et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo de Ar 

 

 As aves precisam de dois ciclos de respiração para movimentar um volume 

de ar através de seu sistema respiratório. Assim na primeira inspiração as costelas 
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são projetadas para frente e o esterno se abaixa, e a maior parte do ar flui para os 

sacos aéreos mais caudais, ou seja, os sacos aéreos torácico caudal e abdominal, 

onde será aquecido e umidificado. Em seguida na expiração este ar é empurrado 

para os pulmões onde ocorrerá a troca gasosa nos parabrônquios. Numa segunda 

inspiração ocorre a saída do ar dos pulmões para o interior dos sacos aéreos mais 

craniais, assim, para os sacos aéreos torácico cranial, clavicular e cervical. E na 

expiração seguinte o ar é expelido do organismo através da traquéia (FIGURA 59) 

(O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).Ou seja, os 

sacos aéreos funcionam como foles, movimentando o ar através dos pulmões 

fazendo com que o ar passe através das alças parabrônquicas paleopulmonares na 

mesma direção.  

Diversos são os músculos que controlam a respiração nas aves tendo em 

vista que nas mesmas não há a presença do diafragma. Para a inspiração existem 

seis músculos, porém os principais são os intercostais externos e costoesternais. 

Como durante a inspiração a caixa torácica move-se para fora e o esterno para 

baixo ocorre uma pressão negativa a qual succiona o ar, passando pelas narinas 

até os sacos aéreos. Para a expiração existem nove músculos, porém os principais 

são os músculos intercostais internos e a musculatura abdominal. Como na 

expiração a caixa torácica move-se para cima há uma redução no tamanho do peito 

e compressão do ar nos sacos aéreos caudais de volta para os pulmões 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 
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SISTEMA URINÁRIO 

  

Rins 

 

Os rins localizam-se simetricamente dispostos nos lados da coluna vertebral 

contra a pelve e o sinsacro e cranialmente entram em contato com os pulmões. 

Apresentam uma coloração acastanhada e de formato alongado (FIGURA 60). Os 

sacos aéreos abdominais localizam-se próximos à face ventral dos rins e estendem 

divertículos, os quais chegam a atingir a face dorsal dos mesmos. Inúmeros são os 

nervos e vasos que passam pelos rins, e desta forma isto impede com que tais 

órgãos sejam removidos ilesos (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 Cada rim está dividido em três regiões: região cranial, região média e região 

caudal pela artéria ilíaca externa e artéria isquiática, as quais advêm da aorta 

abdominal (FIGURA 60). A divisão entre córtex e medula não é bem demarcado e 

não existe a pelve renal (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 

2010). 

 Cada lóbulo renal presente no rim das aves contém néfrons de dois tipos 

distintos: os néfrons medulares, que se assemelham ao néfron de mamíferos, 

apresentando, portanto a alça de Henle; e os néfrons do tipo corticais, os quais se 

assemelham ao néfrons de répteis, e, portanto não apresentam alça de Henle. Em 

ambos os tipos de néfrons água, sal e glicose são reabsorvidos do sangue através 

dos capilares de maneira seletiva. E os produtos metabólicos concentram-se e 

passam para os ductos coletores que se desembocam nos ureteres (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 
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Ureteres 

 

 Os ureteres são cercados por músculo liso e possuem uma coloração 

esbranquiçada em virtude da urina concentrada em seu interior. Apresentam um 

epitélio colunar pseudoestratificado que secreta muco para ajudar os uratos da urina 

passarem. Cada ramo do ureter resulta da confluência de vários ramos secundários 

que recebem a urina de um pequeno grupo, de cinco ou seis, dos lóbulos renais em 

formato de cone. Formando assim ramos primários os quais se originam da região 

cranial do rim. Estes ao passarem pela região medioventral do rim recebem ramos 

adicionais provenientes das regiões média e caudal do rim. O ureter segue 

caudalmente ao longo do ducto genital até o término na parede dorsal do urodeu 

(FIGURA 61). A urina estando já no urodeu é levada para o cólonreto e ceco, por 

movimentos antiperistálticos da cloaca, para a mistura com as fezes e para 

reabsorção de água. Não há bexiga urinária nem uretra nas aves (KING, 1986; 

O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010). 
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Vasos sanguíneos Renais 

 

Três artérias renais suprem os rins das aves, uma para cada divisão ou 

região renal. A artéria renal cranial advém da aorta, e as demais artérias renal 

média e caudal advêm da artéria isquiática; estas artérias juntas formam as artérias 

interlobulares e originam duas ou mais arteríolas aferentes que suprem os 

corpúsculos renais, tais como os túbulos e glomérulos (FIGURA 62).  

Veias menores são observadas nos rins e são satélites às artérias, contudo 

as veias renais, que deixam o órgão, se unem à veia ilíaca comum e esta por fim à 

veia cava caudal (FIGURA 63).  

O sistema porta renal presente nas aves compreende as veias porta cranial e 

caudal. Ambas recebem o sangue da parte caudal da ave, por meio da veia ilíaca 

externa, e o encaminham para o leito capilar intralobular, o qual recebe também 

sangue arterial advindo das artérias (FIGURA 63). Desta maneira, o sangue que já 

havia passado pelo leito capilar dos membros pélvicos e pelve passa através de um 

segundo leito nos rins. Observa-se a existência de uma valva portal que regula o 

fluxo de sangue proveniente da veia ilíaca externa para o rim, tal valva situa-se na 

periferia da união das veias ilíaca externa e renal caudal para formar a veia ilíaca 

comum. Quando a valva se fecha mais sangue entra nos rins, apesar de sempre 

haver escapes pelas conexões com os seios vertebrais e com a veia mesentérica 

caudal nas extremidades cranial e caudal do sistema porta renal. Deste modo um 

pouco de sangue proveniente do trato gastrintestinal pode retornar ao coração sem 

passar pelo fígado (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).  
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SISTEMA REPRODUTIVO MASCULINO 

 

Os órgãos reprodutivos masculinos nas aves englobam um par de testículos, 

epidídimos, ductos deferentes e um falo, este último apenas presente em algumas 

espécies, tais como avestruzes, patos e frangos. Não ocorre a presença do funículo 

espermático, da túnica vaginal e do escroto tendo em vista a permanência dos 

testículos em seus locais de origem. Assim como não existe as glândulas 

reprodutivas acessórias (DYCE et al., 2010). 

 

Testículos  

 

Os testículos, os quais possuem um formato de feijão, apresentam uma 

coloração esbranquiçada e com tamanho muito aumentado na estação reprodutiva. 

Entretanto durante o período não reprodutivo possuem uma cor amarelada e um 
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tamanho menor em cerca de um terço (FIGURAS 64 e 65) (KING, 1986; O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010; ARENT,  2010) 

Estes órgãos, fixados a um curto mesórquio, localizam-se cranioventral à 

divisão cranial dos rins, caudal às glândulas adrenais e dorsal aos sacos aéreos 

abdominais, ao proventrículo, ao fígado e intestinos. 

Os túbulos seminíferos produzem os espermatozóides a partir do epitélio e as 

células intersticiais ou de Leyding produzem os principais hormônios andrógenos. 

Nos testículos observa-se uma fina túnica albugínea a qual está recoberta por uma 

serosa, não existindo plexo pampiniforme (KING, 1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et 

al., 2010). 

 

Epidídimo 

 

O epidídimo nas aves não está dividido em cabeça, corpo e cauda como nos 

mamíferos, pois aparece mais como uma discreta saliência nos testículos 

(FIGURAS 64 e 65). É formado por dúctulos eferentes muito compactados os quais 

se unem para formar o ducto do epidídimo, pelo qual os espermatozóides alcançam 

o ducto deferente (DYCE et al., 2010). 

  

Ducto deferente 

 

No ducto deferente é onde ocorre a maturação dos espermatozóides e o 

mesmo encontra-se fortemente enovelado (trajeto sinuoso) com origem na 

extremidade caudal do epidídimo. Acompanha o ureter até desembocar na cloaca, 

onde se abre em uma discreta papila na parede lateral do urodeu, por meio de um 

pequeno alargamento terminal, denominado de receptáculo (FIGURAS 64 e 65).  

Durante o período de reprodução da ave este ducto encontra-se repleto de 

espermatozóides dando ao mesmo uma coloração esbranquiçada. No galo, por 

exemplo, o volume do ejaculado é de cerca de 1 mL. O fluido seminal nas aves 

advém das células epiteliais que revestem os ductos extratesticulares (O’MALLEY, 

2005; DYCE et al., 2010). 
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Falo 

 

Em algumas espécies existe a presença do falo, o qual é abrigado pelo lábio 

do vento da cloaca e consiste em uma estrutura análoga ao pênis dos mamíferos. O 

falo consiste em um pequeno tubérculo mediano flanqueado por um par de corpos 

fálicos laterais maiores, os quais aumentam de tamanho no estado de tumescência 

e juntos formam um canal que recebe o ejaculado advindo dos ductos deferentes. 

Não existe a uretra no falo das aves e o mesmo não possui função urinária 

(FIGURA 66). 

Nos perus e galos, por exemplo, durante a inseminação o vento é evertido e 

o falo o qual não é protraível é pressionado contra a mucosa da cloaca da fêmea. Já 

nos anseriformes (gansos, patos, etc) e ratitas (avestruzes, por exemplo) o falo é 

protraível com alguns centímetros de comprimento, num formato de cone, sendo 

capaz de realizar a intromissão na cloaca da fêmea e com um sulco em espiral para 

conduzir o sêmen à ponta do falo. Nas espécies como pombos e aves de rapina e 

nos indivíduos das ordens dos passeriformes e psitaciformes que não possuem o 

falo as tais aves copulam pela simples transferência do sêmen da cloaca evertida 

diretamente no oviduto da fêmea (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 

2005; ALMEIDA, 2006; GRESPAN, 2006; DYCE et al., 2010). 
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SISTEMA REPRODUTIVO FEMININO 

 

Os órgãos do sistema reprodutivo feminino incluem o ovário e o oviduto, 

sendo que geralmente apenas os órgãos esquerdos são funcionais, pois o conjunto 

no antímero direito apesar de ser formado logo após a eclosão regride. Porém 

algumas aves de rapina possuem um ovário direito de tamanho considerável, 

apesar da ausência de seu oviduto correspondente. O oviduto nas aves representa 

o trato genital interno e se estende do ovário até a cloaca (PEREIRA, 2006; DYCE 

et al., 2010). 



64 
 

Ovário 

 

O ovário após a eclosão da ave modifica-se gradualmente de uma estrutura 

pequena, irregular e com uma superfície finamente granular para um aspecto em 

que se observam folículos individuais, os quais rapidamente aumentam em tamanho 

e em número (gema do ovo). Desta forma o ovário já maduro aparenta-se a um 

cacho de uvas de vários tamanhos, estando fixado à divisão cranial do rim esquerdo  

(FIGURAS 68, 69 e 70).  

Consiste em uma medula vascular e um córtex periférico. Está suspenso pelo 

mesovário e recebe suprimento sanguíneo da artéria renal cranial. Os folículos 

maiores presentes no ovário são pênseis e têm contato com o estômago, baço e 

intestino da ave. Sendo que cada um de tais folículos consiste em um oócito grande 

preenchido por vitelo e envolto por uma parede folicular vascularizada. Antes de 

ocorrer a ovulação e para indicar que a parede do folículo vai se romper, observa-se 

uma faixa esbranquiçada avascular, denominada de estigma, oposta ao pedúnculo. 

Assim após a ovulação, o folículo já vazio (cálice) regride e desaparece em poucos 

dias. Nas aves, diferente do encontrado em mamíferos, não há a presença de um 

corpo lúteo, já que não existe a manutenção do embrião no corpo da ave 

(O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

 

Oviduto 

 

O oviduto localiza-se na parte dorsocaudal esquerda da cavidade corporal, 

onde se relaciona com o rim esquerdo, intestinos e a moela. É uma alça maciça 

chegando até a 60 cm de comprimento quando completamente funcional, porém de 

tamanho reduzido quando na fase juvenil e fora do período de postura da ave. 

Encontra-se suspenso pelo mesosalpinge ao teto da cavidade corporal e algumas 

alças são conectadas pelo ligamento ventral (do oviduto) (O’MALLEY, 2005; DYCE 

et al., 2010).  

Suas camadas de dentro para fora são: mucosa com muitas glândulas, 

submucosa delgada, muscular composta pela camada externa espiral e interna 

circular e a camada serosa (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O oviduto conduz os espermatozóides ao ovo para a imediata fertilização, 

podendo estocá-los por um tempo. Assim como também conduz o ovo fertilizado até 
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a cloaca, adicionando ao mesmo uma quantidade de nutrientes como a clara do ovo 

e o envolvendo com membranas e casca no intuito de proteção ao embrião em 

desenvolvimento (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O oviduto encontra-se dividido em cinco partes, sendo estas: infundíbulo, 

magno, istmo, útero e vagina (FIGURAS 68, 69 e 70). Sendo que estas duas últimas 

partes não são análogas às partes com a mesma nomenclatura em mamíferos 

(KING, 1986; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009; DYCE et al., 2010).  

O infundíbulo é a extremidade cranial do oviduto e consiste nas partes 

estriada e tubular (FIGURAS 68, 69 e 70). A primeira parte possui uma parede fina e 

é esticada no intuito de formar uma abertura estreita, o óstio infundibular. Este óstio 

está posicionado na altura do saco aéreo abdominal esquerdo e assim capta os 

oócitos recém-liberados, os quais atravessam o infundíbulo em quinze minutos. A 

fertilização deste oócito deve acontecer antes das glândulas infundibulares 

fornecerem a chalaza, a qual é uma cobertura fina de albume denso que fica envolta 

da gema (DYCE et al., 2010). Porém ao contrário dos mamíferos, a fertilização não 

é um pré-requisito para a formação e desenvolvimento do ovo (O’MALLEY, 2005). 

A segunda parte do oviduto denominado de magno é o segmento mais longo, 

o ovo leva cerca de três horas para atravessá-lo (FIGURAS 68, 69 e 70). Encontra-

se muito enovelado com paredes apresentando grandes pregas mucosas e 

espessas por conta das glândulas ali presentes. O magno é responsável por 

produzir a albumina e adicionar ao ovo os íons cálcio, sódio e magnésio (KING, 

1986; O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

Já o istmo é mais fino, mais curto, o ovo leva uma hora para atravessá-lo, e 

encontra-se demarcado do magno por uma zona glandular estreita e translúcida 

(FIGURAS 68, 69 e 70). Possui pregas menos desenvolvidas na mucosa, porém 

secreta mais albumina e um material que se espessa formando as duas membranas 

observadas entre a casca e o albume. Nos psitacídeos observa-se a ausência do 

istmo (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O útero é ligeiramente alargado com paredes finas e uma mucosa 

apresentando diversas pregas menores e cristas que se achatam contra o ovo, 

sendo que este demora cerca de vinte horas nesta parte do oviduto (FIGURAS 68, 

69 e 70). Um albume aquoso é somado ao ovo, dilatando-o, e ocorre a deposição 

da casca (cálcio) e da camada externa brilhante ou também denominada de cutícula 

(DYCE et al., 2010). 



66 
 

A última parte do oviduto, a vagina, é um tubo muscular no formato de “S” por 

onde o ovo já completo passa por alguns segundos no momento da postura 

(FIGURAS 68, 69 e 70). Sua junção com o útero é por meio do esfíncter vaginal, e 

sua junção com a cloaca é por uma abertura alongada na parede lateral do urodeu. 

Observa-se ainda na junção do útero com a vagina criptas glandulares que são 

armazenadoras de espermatozóides podendo estocá-los por diversos meses. Por 

isso as aves podem se tornarem fertilizadas mesmo após semanas de ausência do 

macho (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010; ARENT, 2010).Cabe salientar que se 

pode observar um resquício do oviduto direito ao lado direito da cloaca o qual pode 

tornar-se hipertrofiado e cístico (FIGURA 69) (DYCE et al., 2010). 
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SISTEMA NERVOSO  

 

 O cérebro das aves é pequeno e com hemisférios cerebrais menos 

desenvolvidos (FIGURA 71 e 72). Estes são principalmente compostos pelo corpo 

estriado, indicando que as aves possuem e usam mais comportamentos 

estereotipados e o instinto do que a memória e o aprendizado. Porém em aves mais 

inteligentes como os papagaios os hemisférios cerebrais possuem um melhor 

desenvolvimento (RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005).  

Existe um cerebelo muito desenvolvido para a locomoção, bulbos olfatórios 

menos desenvolvidos e lobos ópticos largos para a visão (FIGURA 71 e 72). Tem-se 

a presença de doze pares de nervos cranianos, assim como nos mamíferos. A 

medula espinhal possui três meninges, a dura máter, aracnóide e pia máter. Mas 

como a medula possui o mesmo comprimento do que o canal medular não existe a 

cauda eqüina. A medula espinhal torna-se mais alargada nos plexos plexos braquial 

e lombosacral. Aves voadoras possuem um plexo braquial mais proeminente, 

enquando aves corredoras como os avestruzes possuem um largo plexo 

lombosacral. Uma característica única das aves é a presença do corpo gelatinoso 

(glicogenado), o qual possui o formato de uma ervilha e está localizado na superfície 

dorsal do plexo lombosacral cuja função ainda é desconhecida (KING, 1986; 

RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005). 
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ÓRGÃOS SENSORIAIS 

 

Visão 

 

Os lobos ópticos ocupam a maior parte do mesencéfalo e uma grande parte 

do crânio das aves encontra-se voltada para acondicionar e proteger os globos 

oculares. Justamente por ser a visão o sentido mais apurado e altamente 

desenvolvido nas aves. O formato dos olhos é determinado pelas órbitas e ao 

contrário do observado em mamíferos, nas aves podem-se observar de diferentes 

tipos, como olhos arredondados, alongados ou tubulares (FIGURA 73). 

Normalmente as aves de hábitos diurnos possuem globos oculares redondos ou 

ligeiramente alongados, ao passo que as aves de hábitos noturnos apresentam 

olhos tubulares (FIGURA 74), ou seja, são olhos em que o diâmetro da pupila é 

maior do que a retina, favorecendo uma maior captura de luz (O’MALLEY, 2005; 

ARENT, 2010; DYCE et al., 2010). 
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O posicionamento dos olhos também varia entre as mais diversas espécies 

aviárias, parecendo estar correlacionado aos seus hábitos alimentares. Por 

exemplo, aves de rapina possuem olhos primariamente voltados para frente 

possibilitando uma visão binocular, mas reduzindo o campo de visão (FIGURA 75). 

Aves granívoras (que se alimentam de grãos) apresentam olhos mais lateralizados 

permitindo as mesmas enxergar potenciais predadores de vários ângulos (FIGURA 

75). E nos socós, aves parecidas com as garças e que se alimentam em águas 

rasas, os olhos localizam-se um pouco mais para baixo justamente para conseguir 

visualizar melhor o alimento na água (ARENT, 2010).  

 

 

 

 

A glândula Harderiana é a maior glândula nos olhos das aves, encontra-se no 

aspecto craniomedial das órbitas atrás da membrana nictitante e produz uma 

secreção mucosa que umedece a córnea (RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; 

ARENT, 2010). As glândulas lacrimais encontram-se nas margens caudolaterais das 

órbitas. E a glândulas de sal ou nasal estão no aspecto dorsomedial das órbitas e 

desembocam na cavidade nasal, mas de forma separada das duas glândulas 

anteriores (O’MALLEY, 2005).  

As aves apresentam três camadas de tecidos em seus olhos, sendo estas: 

túnica fibrosa, túnica uveal e a túnica neural. 

A túnica fibrosa é a camada mais externa e consiste na córnea, presente no 

aspecto anterior do olho, e na esclera, aspecto posterior do olho (FIGURA 76). Entre 

estas estruturas observa-se o anel esclerótico o qual é formado por ossículos, entre 

10 a 18, e fornecem uma maior aderência para os músculos ciliados (FIGURA 77). 

A córnea está protegida por três pálpebras, a pálpebra superior, inferior e a terceira 

pálpebra (também denominada de membrana nictitante). Esta última é uma 

membrana transparente e fina, que possui células epiteliais especializadas para 
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umedecer o olho. Sendo controlada voluntariamente pela ave (KING, 1986; 

RITCHIE et al., 1994; TULLY, 2009; ARENT, 2010).  

A túnica uveal é a camada intermédia e possui vascularização e pigmentos. 

Consiste na coróide, na íris e nos músculos ciliados e estriados (FIGURA 76). A íris 

nas aves possui músculos estriados e, portanto possui um controle voluntário pela 

ave. Assim, a resposta pupilar à luz não é um bom indicador diagnóstico para estes 

animais, ao contrário do que é observado com os mamíferos (RITCHIE et al., 1994; 

TULLY, 2009; ARENT, 2010).  

A camada mais interna, a túnica neural, consiste na retina (FIGURA 76) que 

está composta por células fotorreceptoras e de células neurais que transmitem as 

imagens ao cérebro. A retina não possui vasos sanguíneos e o tapete lúcido. Mas é 

vascularizada por uma estrutura vascular escura chamada de pécten (FIGURA 76), 

estrutura única nas aves, que se estende do nervo óptico até a câmara vítrea em 

direção à lente (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005; TULLY, 2009). 

Os movimentos dos músculos extraoculares são restritos nas aves 

justamente pelo globo ocular encaixar-se perfeitamente nas órbitas e pelo curto 

nervo óptico. Contudo como existe apenas um côndilo occipital, o que permite uma 

maior rotação do crânio pelas aves, isto compensa esse menor movimento dos 

músculos (KING, 1986; RITCHIE et al., 1994; O’MALLEY, 2005). 

A lente (cristalino) e as câmaras anterior e posterior do olho das aves 

possuem semelhança com os mamíferos. Com exceção da presença do pécten já 

mencionado (ARENT, 2010). 

 As células fotorreceptoras nas aves incluem tanto os cones quanto os 

bastonetes. Estes últimos são especializados em proporcionar mais rodopsina 

auxiliando assim a absorção de luz. Desta forma os bastonetes são mais 

prevalentes em aves noturnas e os cones em aves diurnas (ARENT, 2010). 

Existe uma área central em forma de funil com uma alta concentração de 

cones no olho das aves, sendo a mesma denominada de fóvea (FIGURA 76), e a 

qual é a área mais acurada da visão destes animais (ARENT, 2010). Mas em 

espécies como papagaios, beija-flores e aves de rapina existe uma segunda área de 

acurácia, uma segunda fóvea, localizada temporalmente, auxiliando ainda mais na 

visão binocular dessas aves (RITCHIE et al., 1994; PEREIRA, 2006; ARENT, 2010). 
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Audição 

  

A estrutura do ouvido das aves é mais simples, porém com excepcional 

habilidade acústica quando comparada a dos mamíferos. A orelha localiza-se 
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lateralmente à cabeça, atrás e discretamente abaixo dos olhos. Consiste em três 

partes: a externa, média e interna (O’MALLEY, 2005; DYCE et al., 2010). 

O ouvido externo é uma abertura que canaliza o som para o tímpano, 

estando normalmente delimitada por penas auriculares que a protegem durante os 

vôos. Esta parte encontra-se separada do ouvido médio através da membrana 

timpânica (FIGURA 78).  

O ouvido médio possui apenas um osso, chamado de columela, que conecta 

à parte interna e funciona como um funil transmitindo o som do tímpano para a 

janela vestibular do ouvido interno (FIGURA 78). A parte média ainda possui 

conexão com a orofaringe através dos tubos faringotimpânicos (O’MALLEY, 2005; 

DYCE et al., 2010). 

E o ouvido interno consiste em um labirinto ósseo e labirinto membranoso. O 

labirinto ósseo é composto de um pequeno vestíbulo central (janela vestibular), 

canais semicirculares e a cóclea. E o labirinto membranoso está contido dento do 

labirinto ósseo e o segue de perto, exceto que no vestíbulo central ele é dividido em 

utrículo e sáculo (FIGURA 78) (KING, 1986). A cóclea é o órgão da audição e 

converte as ondas sonoras em impulsos nervosos sendo enviados ao cérebro e o 

labirinto membranoso é o órgão do balanço que possui a função de manter o 

balanço e o equilibro da cóclea (O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe salientar que a audição possui seu mais alto nível de desenvolvimento 

nas corujas. Elas possuem o opérculo (FIGURA 79), aba de pele em cada abertura 
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da orelha externa, que auxilia a canalizar o som para as orelhas internas. Possuem 

tímpanos, columelas, cócleas grandes e um centro acústico no metencéfalo bem 

desenvolvido (PACHALY, 2002; O’MALLEY, 2005; PEREIRA, 2006; ARENT, 2010).  

Ademais, em algumas corujas a abertura das orelhas é assimétrica, pois uma 

fica ligeiramente acima do olho e a outra ligeiramente abaixo (FIGURA 80). O que 

ajuda na localização vertical e horizontal do som (O’MALLEY, 2005; PEREIRA, 

2006; ARENT, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato  

  

Na pele das aves existem dois tipos de terminações nervosas sensitivas que 

respondem aos estímulos de dor, calor, frio e toque. O primeiro tipo é o corpúsculo 

de Gandry, localizado na língua e no palato de diversas espécies que ciscam para 

encontrar alimentos. O segundo tipo é o corpúsculo Herbst localizado na cloaca, 

pernas, asas, glândula uropigiana, na base de diversas penas e também na 

cavidade oral, como na língua de pica-paus, no palato e bico de patos e nas dobras 

do bico de animais jovens (O’MALLEY, 2005; ARENT, 2010). 

 

Paladar  

  

As papilas gustativas estão confinadas a um epitélio glandular não-

cornificado e estas papilas ocorrem em pequenas quantidades dispersas na base da 

língua e no teto e assoalho da orofaringe. Nos papagaios, cujo paladar é mais 
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apurado, são encontradas também em cada lado da coana e rostral ao monte 

laríngeo. O número total de papilas gustativas é muito menor do que os mamíferos, 

por exemplo, a galinha possui 24 papilas e papagaios 350 contrastando com as 

9.000 papilas nos humanos e 17.000 nos coelhos (O’MALLEY, 2005; GODOY, 

2006). 

 

Olfato 

  

O olfato consiste nas narinas e nas conchas caudais que possuem um 

epitélio olfatório e estão conectadas aos bulbos olfatórios no cérebro. Não existe 

órgão vomeronasal nas aves (O’MALLEY, 2005).  

Acredita-se que o olfato de passeriformes e de rapinantes seja pobremente 

desenvolvido ao contrário do que se observa em espécies como urubus, albatrozes 

e aves aquáticas, por exemplo, em que este sentido parece ser desenvolvido para o 

auxílio da localização de alimento (ARENT, 2010). 
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