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A Lagoa dos Morros, ou Lagoa do Zoobotânico, localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Poti, 
município de Teresina, Estado do Piauí, Nordeste do Brasil. Essa lagoa é alimentada pelo Rio 
Poti e perde essa vertente no período da seca, possui também um córrego que atravessa parte 
da cidade. Na década de 70, a Lagoa dos Morros era um ponto turístico do Parque 
Zoobotânico de Teresina, mas devido ao descaso e abandono, a referida lagoa encontra-se 
agora com suas margens invadidas por população de taboa (Typha domingensis Pers.) e 
poluída por esgotos domésticos. A flora aquática componente desse ecossistema é um reflexo 
dessa atual situação. Este trabalho teve por objetivo levantar a diversidade das formas 
aquáticas, enquadrá-las nos grupos ecológicos e a partir desses dados entender como as 
plantas aquáticas se adaptam as condições do meio. As coletas foram realizadas no período de 
maior precipitação, entre os meses de maio a junho de 2007. As amostragens seguiram o 
conceito de macrófita aquática determinado pelo Programa Internacional de Biologia. Os 
exemplares coletados foram depositados no Herbário Graziella Barroso pertencente à 
Universidade Federal do Piauí. Após análise do material coletado foram identificação 24 
taxóns, distribuídos em 8 famílias (Araceae, Lemnaceae, Menyanthaceae, Nymphaeaceae, 
Polypodiaceae, Pontederiaceae, Salviniaceae; Thyphaceae), 8 gêneros e 8 espécies 
(Montrichardia arborescens L, Lemna valdiviana Phil., Nymphoides indica L (Kuntze), 
Nymphaea elegans Hook, Acrostichun aureum L, Eichornia crassipes (Mart.) Solms, Salvinia 
auriculata Aublet, Thypha domingensis Pers. Os grupos ecológicos encontraram-se 
distribuídos de maneira organizada e paralela a margem da lagoa, formando um gradiente de 
distribuição da margem para o interior, iniciando-se pelas macrófitas aquáticas emersas, 
seguidas pelas de folhas flutuantes e pelas flutuantes, evidenciando um ambiente pouco 
produtivo. Não foram encontrados componentes dos grupos ecológicos macrófitas submersas 
livres e submersas enraizados, devido à turbidez da água causada pelo excesso de material 
orgânico e partículas em suspensão. A ausência desses grupos ecológicos contribui para a 
baixa diversidade e oxigenação das águas do local. 
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