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As Araceae tuberosas vêm sendo usadas como fonte de amido na América do Sul desde os 
tempos pré-colombianos. O material já usado pelos Incas inclui o gênero Xanthosoma Schott, 
que é exclusivamente neotropical, ocorrendo da Flórida até o norte da Argentina. Espécies de 
Xanthosoma são utilizadas como importante fonte alimentar de pelo menos 400 milhões de 
pessoas no mundo, especialmente na África Ocidental e Caribe. O principal objetivo deste 
trabalho é a obtenção dos perfis fenotípicos e a caracterização de proteínas armazenadas em 
cormos de sete espécies pertencentes ao gênero, sendo elas X. appendiculatum, X. atrovirens, 
X. brasiliense, X. maffafa, X. robustum, X. sagittifolium e X. violaceum. Com este propósito, 
extratos protéicos das espécies foram obtidos através de maceração dos cormos em solução 
contendo HCl 0.1% e NaCl 0.6M, quantificados pelo método de Bradford, precipitados em 
ácido tricloroacético, lavados em acetona gelada e aplicados em mini-géis (SDS-PAGE), que 
foram posteriormente corados em Fast Coomassie Blue Staining. Os perfis fenotípicos se 
mostraram homogêneos para todas as espécies, refletindo a conservação das proteínas 
expressadas nos cormos, que não só atuam como órgãos de reserva mas também 
desempenham importante papel na reprodução vegetativa. Foi possível distinguir 3 bandas 
majoritárias, indicando a presença de proteínas com massas moleculares aproximadas de 50 
kDa, 30 kDa e 25 kDa. A ocorrência de diferentes classes protéicas como lectinas e 
globulinas já foram detectadas no gênero Xanthosoma com massas moleculares similares. As 
globulinas são importantes proteínas de armazenamento; quanto as lectinas, não se sabe ao 
certo sua importância para o desenvolvimento do vegetal, mas sua toxicidade levanta a 
possibilidade de envolvimento no processo de defesa contra a herbivoria, em conjunto com a 
presença de látex, ráfides e drusas. Análises do conteúdo nutricional e antinutricional destas 
espécies podem contribuir para o incremento da qualidade de vida de populações que utilizam 
as taiobas como fonte de alimento além de, em longo prazo, disponibilizar uma rica fonte 
alimentícia em moldes mais comerciais, através do direcionamento de programas de 
melhoramento. 
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