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A comunidade algal desempenha papel de diagnostico de qualidade em viveiros e tanques de criação de 
peixes destinados ao consumo humano. Nesse bojo é fundamental o desenvolvimento de pesquisas que 
buscam caracterizar riqueza e diversidade desses organismos planctônicos. Desta premissa este trabalho 
teve como objetivo realizar o levantamento das Chlorophytas de uma piscicultura localizada no município de 
Várzea Grande no Distrito de Bom Sucesso- Mato Grosso. Foram realizadas amostragens bimestrais entre 
setembro de 2010 a março de 2011. Para analise qualitativa as coletas foram realizadas com auxílio da rede 
de plâncton e preservadas em formol a 4-5%, posteriormente foram armazenadas em frascos de polietileno 
com capacidade de 250 ml. Para analise quantitativa realizou-se a coleta superficial da água com auxilio de 
frasco de polietileno e preservada a lugol 5%. A metodologia para identificação consistiu em visualização em 
microscópio óptico, e uso de ocular de medição na escala de micrometros e literatura técnica especializa-
da. A contagem dos organismos ocorreu de acordo com Utermöhl (1958) em microscópio invertido. Foram 
encontradas 29 espécies agrupados em 2 famílias Chlorophycea com 26 táxons e Zignemaphycea com 3 
táxons ,distribuídas em 22 gêneros sendo desses os mais representativos Desmodesmus sp. (6 táxons) 
Scenedesmus sp. (3 táxons) . As espécies de maior densidade Foram: Desmodesmus sp.777,5 org.ml-1, 

Scenedesmus arcuatus 365,9 org.ml-1, Scenedesmus acuminatus 71,8 org.ml-1, Desmodesmus opoliensis 
53,9 org.ml-1, e Scenedesmus armatum 41,24 org.ml-1. . Os resultados mostram que a diversidade das mi-
croalgas pode estar relacionada às variações sazonais e ao fluxo de nutrientes não sendo então, essa pis-
cicultura afetada por aporte ou descarga oriunda de compostos orgânicos não limitando assim a produção e 
a qualidade do cultivo de peixes. 
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