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Embora se reconheça que inundações sejam capazes de alterar as taxas de biomassa de macrófitas aquáti-
cas em reservatórios do Nordeste do Brasil, não existe um consenso sobre quais características limnológicas 
(relacionadas à inundação) possam predizer essas alterações. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar 
os preditores limnológicos para a variação na biomassa de hidrófitas após uma inundação ocorrida em dois 
reservatórios nordestinos (Tapacurá e Cursai - PE), no mês de junho de 2010. Para cada reservatório foram 
realizadas oito coletas: quatro no período pré-inundação (maio/2008 a dezembro/2009); e quatro no pós
-inundação (agosto/2010 a julho/2011). Nas coletas, foram recolhidas amostras limnológicas e de biomassa, 
seguindo metodologia de literatura específica. Diferenças significativas (p< 0,05) quanto à biomassa de hi-
drófitas entre os períodos pré e pós-inundação foram avaliadas através do teste t de Student. A identificação 
das variáveis preditoras para a biomassa total pós-inundação foi obtida através de análise de correspondên-
cia canônica (CCA) e Fator de Inflação (FI). Contataram-se diferenças significativas para à biomassa total 
(em gPS/m2) de macrófitas aquáticas antes (A) e após (B) a inundação, tanto para Cursai (xA= 414,5; xB = 
297,4) quanto para Tapacurá (xA = 1041,6; xB = 480,6). Através da CCA constatou-se que as variáveis con-
dutividade, pH, turbidez, transparência, nitrito e fosfato inorgânico não se correlacionaram (p>0.05) com os 
valores de biomassa das hidrófitas. O resultado do FI indicou que o fósforo total dissolvido foi redundante (FI 
= 113,7) para o modelo gerado, tendo em vista o baixo poder de explicação dessa variável frente às demais. 
As variáveis nitrato (N), oxigênio dissolvido (OD) e fósforo total (PT) foram as únicas correlacionadas com 
os baixos valores de biomassa pós-inundação. Tais resultados sugerem que N, OD e PT possam explicar as 
variações na biomassa de hidrófitas em reservatórios do Nordeste, após uma inundação.
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