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As patologias decorrentes em plantas geralmente são oriundas da ação de bactérias, 
nemátodos, vírus e micromicetos. Em comparação com outros patógenos, os micromicetos 
são os causam o maior impacto, levando a redução na produção, especialmente na 
agricultura. Porém, pouco se conhece a respeito dos micromicetos que ocorrem em 
vegetação de mangue, bem como de seus efeitos sobre estas plantas. Desta forma, o 
presente estudo visou identificar os micromicetos filamentosos em Avicennia schaueriana 
Stapf. & Leechm. ex Moldenke, presentes no manguezal do rio Pequeno (Itapoá, SC). Para 
tanto, foram coletados ramos, folhas e exoderme de dez indivíduos de Avicennia 
schaueriana. O material foi armazenado em sacos plásticos devidamente identificados, 
mantidos em caixa térmica e encaminhados para o laboratório. Em laboratório, procedeu-
se o isolamento de 3mm2 da porção mediana de cada explantes. O material foi lavado com 
água esteril (20 vezes), durante o período de 1 minuto cada lavagem. Após a lavagem, 
foram selecionados nove segmentos de cada explantes e inoculados, em triplicata, em 
placas de Petri contendo Ágar Extrato de Malte, acrescidos de cloranfenicol e 
estreptomicina (50 µg.mL-1, respectivamente) e incubados à 22ºC por 15 dias. Após a 
incubação e crescimento as colônias de micromicetos foram isoladas em novas placas 
contendo meio de cultivo de Batata-Dextrose-Ágar para purificação e identificação. A 
identificação dos isolados se fez com base em chaves taxonômicas específicas ao nível de 
gênero através da morfologia das estruturas reprodutivas, sob microscópio óptico. Ao todo 
se obteve 414 micromicetos filamentosos isolados, sendo analisadas 47 colônias até o 
presente momento. Estes micromicetos fazem parte de nove gêneros fitopatogênicos, 
sendo: Alternaria sp.; Chaetomium sp.; Cladosporium sp.; Colletotrichum sp.; Fusarium 
sp.; Penicillium sp.; Pestalotiopsis sp.; Phyllosticta sp.; Nigrospora sp. Dos isolados, o 
maior número de micromicetos ocorreram nos ramos (53,19%), principalmente o gênero 
Trichoderma, seguido pela exoderme (25,53%) e folhas (21,28%). Estudos relacionando 
doenças causadas por micromicetos em vegetação de mangue são escassos, e muitas vezes 
a morte da vegetação deste ecossistema é conferida a diversos outros fatores. Contudo, as 
pressões antrópicas as quais os manguezais estão sujeitos são cada vez mais nítidas. Para 
os manguezais do litoral norte de Santa Catarina nota-se que as fontes de estresse 
adicionais têm levado a vegetação ao enfraquecimento, o que pode estar favorecendo a 
ação de organismos patogênicos e levando bosques inteiros de Avicennia schaueriana à 
senescência. Desta forma, a identificação destes organismos é o primeiro passo nos estudos 
que visam avaliar a resposta da vegetação à patógenos, permitindo inferir até que ponto a 
vegetação de mangue consegue suportar as pressões ambientais antrópicas. 
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