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No Brasil são encontrados 36 espécies de quelônios. Sua alimentação é onívora, basicamente composta
por vegetais, frutas e insetos. Essas espécies fazem parte do plantel do Jardim Zoológico da Universidade
de  Caxias  do  Sul  (UCS),  no  qual,  encontram-se  em  um  recinto  com  seis  indivíduos.  No  zoo,  em  sua
alimentação  são  utilizados  frutas,  verduras,  rações  e  suplementos.  Assim,  o  objetivo  deste  trabalho  é
verificar  a  influência da coloração dos alimentos na dieta dos jabutis  residentes no Jardim zoológico da
UCS,  visando  ampliar  o  conhecimento  sobre  as  espécies.  A  pesquisa  possui  caráter  qualitativo  e
exploratório, buscando responder algumas hipóteses sobre as preferências alimentares dos Jabutis Tinga
e Piranga, como: os jabutis preferem alimentos com colorações mais fortes,  como a avermelhada, e do
contrário,  menor preferência pelos alimentos em colorações esbranquiçadas.  Ainda,  busca-se investigar
se existe influência de odores dos alimentos.  Para isso,  a  pesquisa está organizada em três etapas:  na
primeira,  com  duração  de  quatro  semanas,  o  objetivo  é  identificar  a  preferência  por  colorações,  onde
foram  selecionados  alimentos  que  já  faziam  parte  da  alimentação.  Esses  foram  divididos  em  quatro
categorias  de acordo com suas colorações:  categoria  1  -  colorações avermelhadas (melancia,  tomate e
morango);  categoria  2  -  colorações  amareladas  (mamão,  cenoura,  laranja  e  manga);  categoria  3  -
colorações  esverdeadas  (couve,  couve  chinesa,  espinafre  e  chicória);  e  categoria  4  -  colorações
esbranquiçadas  (maçã,  banana,  melão  e  pepino).  Na  segunda,  que  terá  duração  de  uma  semana,  o
objetivo  será  investigar  se  a  preferência  alimentar  está  associada apenas a  cor  do alimento.  Para  isso,
serão utilizadas bananas com corante comestível (nas colorações das categorias 1, 2 e 3, além da própria
cor da banana, de acordo com a categoria 4), alterando a coloração natural do alimento, em quantidades
proporcionais. E na última etapa, que também terá duração de uma semana, o objetivo será verificar se o
odor dos alimentos possui alguma influência no consumo alimentar. Para tal, será utilizado um elemento
neutro, um não alimento, nesse caso, uma pedra de cálcio, que naturalmente é branca, que será pintada
de acordo com as quatro cores. Destaca-se que a quantidade de alimento ofertada foi de 200g de cada
cor  por  dia,  sendo  pesada  antes  de  ser  encaminhada  ao  recinto  e  após  sua  retirada.  O  trabalho
encontra-se em andamento, tendo sido realizado até o momento parte da primeira etapa. Dessa forma,
os resultados preliminares permitem identificar que os alimentos com colorações avermelhadas tiveram
maior consumo, com média de 157g/dia das 200g ofertadas; colorações amareladas 133g/dia; colorações
esbranquiçadas  115g/dia  e  colorações  esverdeadas  88g/dia.  Espera-se  que  com  a  continuidade  das
etapas  da  pesquisa  os  dados  permitam  responder  às  hipóteses  e  ampliar  o  conhecimento  sobre  a
influência da coloração dos alimentos na dieta das espécies estudadas.
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