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Seção: Botânica Econômica

RELAÇÕES ENTRE COMUNIDADE E Ipomoea aquatica Forssk (Convolvulaceae) NOS 
PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E DE SUSTENTABILIDADE 
FAMILIAR EM DILI TIMOR-LESTE. 
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 A Ipomoea aquatica Forssk.  é uma espécie, nativa da Ásia geralmente perene, com caule ereto, emergente 
ou flutuante que na água é espesso e esponjoso com enraizamento nos nós. Folhas alternas, pecioladas, 
cordata, triangular ou linear, inflorescência axilar, sépalas 5, pétalas 5, corola grande infundibuliforme, 
estames 5 inseridos na base mais curtos do que as pétalas, ovário súpero 2 carpelos unidos,  fruto do tipo 
cápsula, ou 4-valvas ou de forma irregular de 2 a 4 sementes. O objetivo deste trabalho foi analisar por meio 
de pesquisa exploratória e estudo de caso, as relações entre a população de Dili em Timor Leste com a I. 
aquatica nos processos de transformação socioambiental e de sustentabilidade familiar. A planta é cultivada 
em cursos de água onde também há lançamento de esgoto e em áreas específicas com certo grau de 
organização de trabalho comunitário. Como hortaliça produzida nestas organizações é comercializada em 
maços nas ruas por vendedores ambulantes ou em bancas nas feiras. Esta prática tem gerado empregos, 
recursos financeiros familiares e contribuído para a incipiente organização socioambiental. Com a pesquisa 
foi constatado que o consumo desta planta é amplo e às vezes exclusivo, em mais de uma refeição do dia, 
o que a coloca em posição de destaque em importância. Por isso também foi determinada a composição 
bromatológica pelos métodos de Kjeldahl e Weende do caule e das folhas, partes consumidas pela população. 
Os resultados para caule e folhas foram 95,06 e 93,29% de umidade foram 1,58 e 3,21% de proteína; 1,04 
e 1,04% de fibra; 0,12 e 0,21% de gordura; 1,04 e 1,37% de minerais e 1,16 e 0,89% de carboidratos, 
respectivamente. Comparando-se estes resultados com outros autores concluímos que a I. aquatica é uma 
importante fonte de proteína.  Com o avanço da prática desta organização poderá haver diminuição do 
consumo de plantas procedentes de locais que recebem esgoto contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida.  
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