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Propriedades funcionais de vegetais e
efeitos da folha de taioba (Xanthosoma
sagittifolium) sobre a saúde

Functional properties of vegetable and effects of taioba leaf (Xanthosoma
sagittifolium) on health
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O objetivo da presente revisão foi identificar e discutir os possíveis efeitos benéficos da ingestão de vegetais, com enfoque nas
propriedades funcionais da folha de taioba (Xanthosoma sagittifolium), sobre a saúde humana. O estudo dessa folha é de interesse
dadas as suas características agrícolas e composicionais, podendo contribuir para a melhoria nutricional das populações de regiões
de clima excessivamente úmido para o plantio de verduras folhosas clássicas. Foram utilizadas as bases de dados MedLine/PubMed
e Lilacs, com publicações entre 1978 e 2013, utilizando as palavras chave: vegetais, taioba, fibra, colesterol e ácidos biliares.
Os vegetais contêm grande quantidade de substâncias químicas promotoras de saúde, como fibras alimentares e fitoquímicos.
Essas substâncias têm sido associadas a diversos efeitos benéficos, como a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
Os mecanismos de ação da fibra incluem a habilidade em aumentar o volume fecal e a saciedade, elevar a produção de ácidos
graxos de cadeia curta e se ligar a substâncias tóxicas, como os sais biliares secundários. A taioba é um vegetal comumente
cultivado em diversas partes da América, África e Ásia. Os cormos, cormilhos e folhas são as partes economicamente mais
importantes, embora as folhas sejam muitas vezes desprezadas. Pesquisas recentes feitas com ratos Wistar verificaram potente
ação antioxidante, elevada fermentabilidade e capacidade de ligação da folha com ácidos biliares. Os efeitos observados em
animais sugerem que as folhas de taioba podem exercer efeito protetor contra doenças cardiovasculares e câncer de intestino,
devido ao elevado conteúdo de fibra e fitoquímicos.
Palavras-chave: vegetais, taioba (Xanthosoma sagittifolium), fibra alimentar, colesterol.

Abstract

The objective of this review was to identify and discuss the beneficial effects of vegetables intake, focusing on the functional
properties of taioba (Xanthosoma sagittifolium) leaf, on human health. The study of this leaf is of interest because its agricultural
and compositional characteristics may contribute to improving nutritional status of population groups in regions of excessive
humidity for cultivation of conventional green leafy vegetables. Articles published from 1978 to 2013 were searched in the
Medline/Pubmed and Lilacs databases using the following keywords: vegetable, taioba, dietary fiber, cholesterol and bile acids.
Vegetables contain a large number of health-promoting chemical substances, such as dietary fiber and phytochemicals. These
substances have been linked to many beneficial effects, including the prevention of chronic non-communicable diseases. The
action mechanism of dietary fiber includes the ability to improve fecal bulking and satiety, the production of short-chain fatty
acids and the binding of toxic compounds, such as secondary bile acids. Taioba (Xanthosoma sagittifolium) is a common plant
in many parts of America, Africa and Asia. The corm, cormels, and leaves of taioba are the main economically important parts
of the plant, although the leaves are often not recognized as food. Recent articles with animal models showed potent antioxidant
action, high fermentability and binding capacity with bile acids. This review shows that taioba leaves may have a protective
effect against cardiovascular diseases and bowel cancer, because of their high content of fiber and phytochemicals
Keywords: vegetable, taioba (Xanthosoma sagittifolium), dietary fiber, cholesterol.
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Diversos estudos mostraram que a ingestão
adequada de frutas e verduras pode exercer
efeito protetor à saúde devido, principalmente,
à presença de fibra alimentar e fitoquímicos1. A
taioba (Xanthosoma sagittifolium) é um vegetal
pertencente à família das aráceas, bastante
cultivada em regiões tropicais do centro-sul
americano e em alguns países da América e
África. Seus órgãos subterrâneos perfazem a parte
mais comumente consumida e constituem fonte
energética e nutricional importante na dieta de
algumas populações; as folhas também possuem
elevado valor nutritivo, porém seu consumo é
menos difundido2-4.
A fibra alimentar é um dos principais
constituintes da folha de taioba e outros vegetais
que, por não ser digerida pelas enzimas intestinais
dos humanos, pode alcançar o intestino grosso
quase intacta ou sofrer algum grau de fermentação
pela microbiota intestinal. Essas características
resultam em efeitos fisiológicos positivos bem
documentados na literatura, como a diminuição
da glicemia e do colesterol e a modulação da
microbiota intestinal5,6. Adicionalmente, a fibra
alimentar, em especial a fração insolúvel, pode
levar ao aumento da motilidade intestinal e a um
menor tempo de contato dos nutrientes com a
mucosa absortiva, resultando em maior excreção
de compostos tóxicos ou cocarcinógenos de
origem dietética ou endógena, como, por exemplo,
os ácidos biliares secundários, além de limitar
a extração de energia de resíduos nas fezes em
formação. Tais ações estão associadas à prevenção
do câncer de cólon, doenças inflamatórias
intestinais e obesidade7,8.
Ações que incentivem o consumo de hortaliças,
sobretudo de variedades locais, são importantes
para contribuir com a diversidade da dieta e a
manutenção de bons hábitos alimentares, mas,
para tanto, é necessário antes conhecer a fundo
as propriedades nutricionais das possíveis fontes
alimentares que existem na natureza. O fato de
a taioba ser facilmente cultivada em regiões
tropicais úmidas, além de poder constituir alimento
fonte de subsistência para algumas populações,
faz dessa planta objeto de interesse científico.
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Poucas pesquisas estão disponíveis nas bases de
dados sobre a folha de taioba e, em particular,
relacionadas às suas propriedades funcionais in
vivo. Diante dessas considerações, este estudo
teve como objetivo discutir a contribuição dos
vegetais, sobretudo os folhosos, sobre a saúde
humana, com enfoque na caracterização e nos
efeitos fisiológicos da folha de taioba, baseado
em estudos com animais e humanos.
Qualidade nutricional e propriedades
funcionais dos vegetais
A ingestão de fibra alimentar e fitoquímicos
presentes nos vegetais, como os flavonoides,
esteróis, compostos fenólicos, saponinas, lectinas
e glicosinolatos, está fortemente associada à
diminuição do risco do desenvolvimento de
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como
câncer, diabetes e doenças cardiovasculares9-12.
Apesar das evidências de que a ingestão de frutas e
verduras exerce efeito protetor à saúde, o consumo
de vegetais continua sendo bastante inferior ao
recomendado. Em 2011, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE13 – divulgou os
resultados da análise do consumo alimentar no
Brasil e mostrou que o consumo de frutas, verduras
e legumes não atinge a recomendação (que é de
400g/dia) nem no percentil 90 da população. Metaanálise realizada por Lock et al. refere que, no
ano 2000, 2,6 milhões de mortes no mundo foram
atribuídas ao baixo consumo de frutas e verduras e
que o aumento no consumo de vegetais, para cerca
de 600 g/dia, reduziu em 31% o risco de doença
cardíaca isquêmica14.
Dados obtidos pela Rede Europeia
de Investigação Prospectiva sobre Câncer
e Nutrição (EPIC), durante cerca de 8 anos
com 313.074 voluntários, mostraram que os
participantes que ingeriam pelo menos 8 porções
de frutas e verduras por dia apresentaram
risco 22% menor de doença coronariana, em
comparação àqueles que ingeriam menos de 3
porções ao dia15. Os autores concluíram, também,
que o incremento de 1 porção (cerca de 80g) de
frutas e verduras por dia esteve associado com
risco 4% menor de cardiopatia. Esses resultados
confirmam a importância de ingerir ao menos 5
porções de frutas e verduras diariamente.
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efeitos na prevenção do câncer com a ingestão
de maçã fresca, ervilha, broto de feijão, folha de
taioba, aspargo e brócolis. Apesar dos mecanismos
de ação não estarem totalmente elucidados, os
resultados indicam atenuação do crescimento
de criptas aberrantes (biomarcador associado à
presença de tumores), redução da peroxidação
lipídica e da capacidade de as fibras se ligarem
aos sais biliares secundários, considerados
carcinógenos por resultarem em danos no DNA e
mutação celular19.
A associação entre o elevado consumo
de carboidratos simples e a baixa ingestão
de fibras está fortemente relacionada com o
desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo
2 (DM2). Contudo, o efeito protetor das frutas
e vegetais no desenvolvimento do DM ainda é
pouco compreendido, e muitos dos resultados são
conflitantes. Meta-análise realizada por Carter et
al.20 mostrou que o aumento de 1,15 porções a mais
de vegetais folhosos por dia reduz em 14% o risco de
DM2. Todavia, os dados não evidenciaram relação
significativa entre o consumo de outros vegetais,
ingeridos separadamente ou em conjunto. Dados
provenientes do EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) também
verificaram que o consumo de vegetais folhosos
reduziu o risco de desenvolvimento de DM221.
Os benefícios atribuídos a esses vegetais estão
associados à presença de elevados teores de
magnésio e ácido α-linolênico, os quais interferem
na composição da camada fosfolipídica celular e
parecem melhorar a sensibilidade à insulina no
músculo20.
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O quadro 1 mostra o efeito do consumo de
alguns vegetais folhosos sobre diversos parâmetros
associados à saúde. Segundo certos autores, estes
efeitos podem ser atribuídos não só à presença de
compostos antioxidantes e fibras, mas à sinergia
que ocorre entre as substâncias. É importante
ressaltar que a ingestão de suplementos contendo
substâncias bioativas parece não ter o mesmo
efeito da ingestão de frutas e verduras, uma vez
que muitos outros componentes presentes nesses
alimentos podem estar ausentes no suplemento16,17.
O World Cancer Research 18 afirma que o
aumento da ingestão de frutas e hortaliças também
possui relação com a diminuição do risco de
câncer de estômago, cólon, fígado, pulmão e
próstata. A ideia de que vegetais possam proteger
contra o desenvolvimento de tumores é baseada
na evidência de que esses alimentos são ricos em
diversos micronutrientes e substâncias bioativas
que exercem efeitos protetores. Vegetais ricos
em folatos, por exemplo, protegem contra o
câncer pancreático; partes de plantas contendo
carotenoides e quercetina podem proteger contra
câncer de boca, faringe e laringe e, também, câncer
de pulmão; a vitamina C das frutas cítricas e dos
vegetais verde-escuros está associada à redução do
câncer de esôfago; e alimentos contendo selênio
e licopeno podem proteger contra os tumores
de próstata. Embora existam essas evidências,
não é possível atribuir associação causa-efeito
entre algum nutriente ou fitoquímico específico
e a redução do risco de câncer, uma vez que
os alimentos possuem composição química
complexa.
Pesquisas com animais mostraram possíveis

Quadro 1. Experimentos que demonstraram efeito benéfico da ingestão de folhas de vegetais diversos
e folhas de taioba sobre a saúde.
Vegetal

Folhas de alface
liofilizadas – 20% da
dieta
Folhas de curry
(Murraya koenigii) –
10% da dieta

Compostos aos quais
se atribuem os efeitos

Principais funções
fisiológicas e possíveis
mecanismos de ação

Efeito benéfico sobre
a saúde

Fibras, ácido fólico e
fitosteróis

↓ razão LDL/HDL-c,
absorção de COL pelo
TGI; concentração de COL
hepático e peroxidação
lipídica no coração de ratos
↓ CT e LDL+VLDL; ↑

↓ risco de doenças
cardiovasculares

HDL em ratos†

↓ risco de doenças

Compostos bioativos

cardiovasculares

Referência

Nicolle et al.9

Khan22
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Vegetal

Compostos aos quais
se atribuem os efeitos

Folhas de abóbora
Fibras, vit. C e do
(Telfairia occidentalis) – complexo B, glicosídeos
3 e 6% da dieta
Alga marinha verde
Fibras (principalmente,
(Ulva fasciata Delile) –
solúveis)
24,2% da dieta
Folhas de taioba
(Xanthosoma
Carotenoides, vit. C
sagittifolium) –10,7%
e outros compostos
da dieta; e beldroega
antioxidantes
(Portulaca oleracea) –
24% da dieta
Folhas de taioba
(Xanthosoma
Fibras e outros
sagittifolium) – 28,4%
compostos bioativos
da dieta

Principais funções
fisiológicas e possíveis
mecanismos de ação

Efeito benéfico sobre
a saúde

↓ CT, LDL e peroxidação
lipídica em ratos†

↓ risco de doenças
cardiovasculares

↓ CT sérico; ↑ volume fecal
em ratos†

↓ obesidade,
doenças intestinais e
cardiovasculares

↓ concentração de TBARS*
no fígado e coração de
ratos deficientes em vit.
↓ risco de doenças
A; ↓ GSH no fígado e
cardiovasculares e câncer
GSSG no coração – efeito
antioxidante
↓ CT sérico e gordura
hepática; ↑ volume fecal,
↓ risco de doenças
excreção de AB e gordura cardiovasculares e câncer
em ratos†; ↑ produção de
AGCC

Referência

Adaramoye23

Carvalho et al.24

Arruda et al.25

Jackix et al.16

CT: Colesterol Total; LDL: lipoproteína de baixa densidade; HDL: lipoproteína de alta densidade; VLDL: lipoproteína de muito baixa
densidade; AGCC: ácidos graxos de cadeia curta; AB: ácidos biliares; COL: colesterol; TGI: trato gastrointestinal; DM: diabetes
mellitus; TG: triacilglicerol; TBARS: espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada;
†: animais recebendo dietas high fat.

Taioba (Xanthosoma sagittifolium):
caracterização da planta, composição
nutricional e propriedades funcionais.
A taioba pertence à família Araceae, que se
constitui de monocotiledôneas e contém cerca
de 110 gêneros e mais de 2.000 espécies, sendo a
grande maioria encontrada na região dos trópicos.
Apresenta caules na forma de tubérculos (nesse
caso, mais corretamente chamados de cormos
e cormilhos), de onde se origina a porção aérea

da planta. O cormo representa o caule principal
da planta, enquanto que os cormilhos seriam as
ramificações do órgão subterrâneo (figura 1); os
últimos são muito apreciados na alimentação,
sendo fonte importante de energia em várias
populações do mundo. Comumente apresentam
cristais de oxalato de cálcio em toda a extensão
da planta. Acredita-se que esses cristais são
responsáveis, ao menos em parte, pela sensação
de acridez produzida ao ingerir-se a planta não
cozida ou não desidratada26.
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Figura 1. Taioba (Xanthosoma sagittifolium)
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Fonte: Adaptado de: Leterme et al.27
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O gênero Xanthosoma é popularmente
conhecido no Brasil como taioba, taiova, arão,
aro, pé-de-bezerro, taiá, talo, mangarito, dentre
outros26. No mundo, é conhecida como malanga,
yautia, tannia ou new cocoyam, cujo nome foi
assim dado para evitar-se a confusão com o
gênero Colocasia, intimamente relacionado (old
cocoyam). O que difere o gênero Colocasia do
Xanthosoma é a presença de uma nervura que
contorna a borda da lâmina foliar no gênero
Xanthosoma28. A planta em si pode ter até 2 metros
de altura, sendo as folhas bastante grandes, em
geral com 80 centímetros de comprimento e 60
de largura, de forma triangular.
A taioba é facilmente cultivada em clima
quente, cessando a produção das folhas em
temperaturas muito baixas. Isso dificulta ou até
mesmo impossibilita seu cultivo em regiões de
elevada altitude. O cultivo requer solo sempre
úmido, rico em húmus e de pH variando entre

5.5-6.5. No Brasil, seu ciclo completo (plantio à
colheita) leva cerca de 4 a 5 meses, enquanto que
em outros países pode levar até 10 meses27,28.
Os cormos e cormilhos são seu principal
reservatório energético, destacando-se o seu alto
teor de amido. São considerados, também, fonte
de vitaminas como tiamina, riboflavina, niacina e
ácido ascórbico26.
O quadro 2 apresenta a composição centesimal
dos cormilhos, da farinha do tubérculo e da folha
de taioba desidratada, encontrada por Sefa-Dedeh
e Agyir-Sackey3, Pérez et al.4 e Leterme et al.27.
Os valores obtidos por Leterme et al.27 variaram
de acordo com a maturidade da folha (jovem
ou madura). Os autores também analisaram a
composição de aminoácidos e minerais na folha,
sendo os mais expressivos arginina, leucina, lisina,
fenilalanina e valina, e potássio, cálcio, ferro e
manganês entre os minerais.

Quadro 2. Composição centesimal de cormilhos, farinha do tubérculo e folha de taioba desidratada.
Parâmetro

Cormilhos (% em
base seca)3

Farinha (% em
base seca)4

Folha (% em
base seca)27

Umidade
Proteínas (g)
Carboidratos (g)
Lipídios (g)
Fibra bruta (g)
Cinzas (g)
Ferro (mg)
Cálcio (g)
Vitamina C (mg)

54,5 a 77,4
3,94 a 5,5
12,2 a 36,6
0,28 a 0,74
1,11 a 1,72
1,98 a 3,93
---**
---**
---**

11,04±0,09
6,37±0,17
68,50±0,00
0,88±0,11
5,19±0,01
4,25±0,02
0,005
0,52
---**

86,1 a 90,1*
23,1 a 24,0
19,7 a 22,9
8,0 a 9,7
12,4 a 13,0
11,5 a 13,9
23,7
2,23
38,0

No mundo, os países que mais se destacam
pela produção da taioba são países do centro-sul
americano (Cuba, Peru, Venezuela e República
Dominicana) e da África (Gana e Nigéria), sendo
a porção tuberosa da planta importante fonte
energética da dieta de populações mais carentes26.
No Brasil, a taioba é apreciada em Minas Gerais,
Bahia e Rio de Janeiro, sendo inclusive utilizada
em pratos típicos regionais. As folhas possuem
elevado valor nutricional e geralmente são
consumidas na forma refogada ou escaldada,
embora tenham sua cultura pouco explorada e seu
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* base úmida; ** dado não analisado.

consumo pouco difundido no Brasil e no mundo.
O baixo custo, a simplicidade de sua produção
e o clima favorável deveriam ser fatores de
incentivo ao amplo cultivo da taioba, podendo ser
importante alternativa para a agricultura familiar e,
assim, auxiliar na inclusão social e na melhoria do
estado nutricional de populações mais carentes29.
As folhas da taioba estão sujeitas a perdas
extensivas pós-colheita como qualquer verdura,
o que pode ocasionar grandes danos durante a
colheita e armazenagem. No entanto, se estas
perdas são controladas e a produção é melhorada,
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esse vegetal pode contribuir como fonte energética
e nutricional para amenizar o problema da
fome nos países em desenvolvimento. A fim de
minimizar as perdas pós-colheita, as folhas podem
ser submetidas a processos de secagem e moagem,
tornando-se alimentos menos perecíveis. Esses
processos industriais são úteis para a produção
de farinhas e amidos, os quais podem, por sua
vez, ser utilizados pela indústria alimentícia para
o desenvolvimento de novos produtos4.
Poucos estudos avaliaram a composição
nutricional da folha de taioba, sobretudo, os seus
efeitos fisiológicos. Pinto et al.29 analisaram o
valor nutricional da folha de taioba e encontraram
elevados teores de proteína, fibras, vitamina C,
cálcio e ferro, em proporções similares às demais
fontes caracterizadas como ricas nesses nutrientes.
O valor energético da folha apresentou-se baixo,
podendo essa hortaliça contribuir para dietas
balanceadas e hipocalóricas. É importante destacar
que o conteúdo de vitamina C na taioba fresca
foi significativamente maior do que na folha
seca, já que essa vitamina é facilmente oxidada
com o incremento da temperatura e a exposição
do alimento ao oxigênio. A folha de taioba crua
pode apresentar elevado teor de oxalatos, um fator
antinutricional que deve ser eliminado antes do
consumo, pois pode reduzir a biodisponibilidade
de minerais, causar irritação e sensação de
queimação nos lábios e garganta. Iwuoha e Kalu30
observaram redução de aproximadamente 73% no
teor de oxalatos em folhas de taioba que foram
cozidas em água durante 40 minutos; quando
cozidas por 1 hora, a quantidade de oxalato foi
próxima de zero. Alguns tipos de oxalatos são
solúveis em água; por isso, com a cocção úmida
essas substâncias são degradadas ou diluídas para
o meio por lixiviação.
Arruda et al.25 avaliaram a habilidade de vegetais
tropicais (folhas de taioba e beldroegas) em reduzir
o estresse oxidativo induzido pela deficiência
de vitamina A em ratos Wistar. Os animais que
receberam as dietas suplementadas com as
folhas apresentaram concentrações hepáticas
de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico
(TBARS) e glutationa reduzida (GSH) menores
em relação ao controle, evidenciando um efeito
protetor da folha contra a peroxidação lipídica,
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causada pela deficiência de vitamina A. Com
relação à composição nutricional, verificou-se que
as folhas contêm elevado teor de carotenoides,
principalmente β-caroteno. No entanto, os autores
afirmam que os efeitos observados não devem ser
atribuídos apenas à presença do β-caroteno, já que
as folhas apresentam elevados teores de diversos
carotenoides (como neoxantina, violaxantina,
luteína, ß-criptoxantina) e outros compostos
antioxidantes como a vitamina C.
As folhas de taioba possuem elevado conteúdo
proteico, de minerais e, em especial, de fibras
insolúveis. Jackix et al.9, ao avaliarem o efeito da
folha de taioba liofilizada em ratos recebendo dieta
high fat, observaram que o vegetal possui elevada
fermentabilidade e capacidade de ligação com os
sais biliares, sendo os sais biliares secundários
encontrados em menor proporção nas fezes. Essas
propriedades resultaram em menor concentração
do colesterol sérico em relação ao controle e
mostraram que a taioba pode diminuir o risco de
câncer de cólon. Além disso, a adição da folha
à dieta reduziu o peso corpóreo, o conteúdo de
gordura hepática e aumentou a massa fecal e o
conteúdo de gordura nas fezes. Em outro estudo
realizado por este mesmo grupo de pesquisadores,
utilizando ratos saudáveis alimentados com dieta
AIN 93-G, observou-se maior massa e proporção
de gordura nas fezes no grupo que recebeu dieta
contendo taioba em relação aos demais, que
receberam inulina ou celulose. A proporção de
sais biliares secundários presentes no cólon e ceco
dos animais foi menor naqueles que ingeriram a
folha, sugerindo efeito protetor da taioba contra
câncer de intestino. Sugere-se que as propriedades
funcionais da folha sejam atribuídas não só às
fibras, mas também à presença de componentes
bioativos.
Conclusões
A ingestão adequada de frutas e verduras está
associada à redução do risco de desenvolvimento
de DCNT e mortalidade. Apesar de os mecanismos
de ação não estarem totalmente esclarecidos, os
efeitos benéficos associados à ingestão de vegetais
são atribuídos, principalmente, à presença de
fibras, vitaminas, minerais e polifenóis e ao efeito
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sinérgico entre essas substâncias. A taioba é uma
arácea facilmente cultivada em regiões de clima
quente e úmido, como o Brasil, e sua porção
folhosa possui elevado valor nutritivo por conter
altos teores de minerais e fibras. Poucos estudos
avaliaram os efeitos fisiológicos da folha de taioba,
entretanto pesquisas recentes feitas com ratos

Wistar verificaram elevada fermentabilidade e
capacidade de ligação com ácidos biliares, assim
como uma potente ação antioxidante. Os efeitos
observados em animais sugerem que dietas
contendo folhas de taioba possam trazer efeitos
benéficos à saúde humana.
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