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As variáveis limnológicas desempenham papel de diagnostico ambiental, pois mostram através de seus 
resultados alterações ora naturais ou causadas por ações antrópicas. O objetivo desse trabalho foi analisar 
e comparar a influencia das variáveis limnológicas na profusão de microalgas Chlorophytas na Lagoa Paia-
guás- Cuiabá, Mato Grosso.  A Lagoa Paiaguás situa-se no perímetro urbano da cidade de Cuiabá- MT onde 
além de servir de refúgio ecológico para a fauna e flora do cerrado e outros biomas, sofreu ações de garim-
pagem de minérios, é adotada como opção de lazer pelos moradores locais. Ocorreram duas coletas amos-
trais em 5 pontos em períodos distintos cheia (fevereiro-2011) e seca (agosto-2011) onde foram analisadas 
in loco as variáveis, potencial Hidrogeniônico, temperaturas ( ar e água),oxigênio dissolvido e condutividade 
elétrica, coletou-se em  garrafas de polietileno com capacidade de 2.000 ml alíquotas de água usadas nas 
analises de  cor, demanda bioquímica de oxigênio ,turbidez, ortofosfato, nitrogênio amoniacal, e nitrogênio 
nitrato em outro frasco de mesmo material com capacidade de 1.000 ml ocorreu a coleta da amostra sendo 
preservada com solução de acido sulfúrico  à 50%  para analise de fósforo total, a coleta de biológica ocor-
reu  usando uma rede com malha de 20µm preservada com solução de Transeau .As análises indicaram 
uma água com tendência a neutralidade, temperaturas altas e variações de nutrientes. Qualitativamente as 
Chlorophytas apresentaram 5 gêneros distribuídos em 3 famílias no período de cheia e apresentaram 14 
gêneros distribuídos em 7 famílias no período de estiagem. A variação dos valores e da distinção de algas 
pode estar relacionada ao regime sazonal, a disponibilização de nutrientes e as alterações antrópicas. As 
variáveis limnologicas provavelmente influenciam na composição qualitativa das microalgas, pois em todos 
os parâmetros analisados houve relação direta ou indireta com o metabolismo aquático da Lagoa Paiaguás.
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