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1. RESUMO 

As culturas da berinjela (Solanum melongena) e do jiló (Solanum aethiopicum) 

(Solanaceae) são atacadas por diversas pragas e doenças e o controle delas é feito 

quase que exclusivamente de forma química, agindo de forma impactante no 

ambiente. Esse trabalho tem por objetivos avaliar o controle de pragas e doenças 

por aplicações sistemáticas dos fungos entomopatogênicos Metarhizium anisopliae, 

Trichoderma harzianum e Beauveria bassiana e da bactéria Bacillus subtilis, em 

substituição aos agrotóxicos, nas culturas da berinjela e do jiló, em horta comercial 

de Brodowski, SP. Até o momento, somente o ensaio com jiló foi instalado. Os 

tratamentos biológicos não diferiram do químico no controle de pragas e doenças e 

nos resultados de produtividade obtidos, mas houve tendência dos tratamentos com 

B. bassiana mostrarem melhores resultados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente a agricultura brasileira passa por um momento de reflexão, tanto 

por parte de pesquisadores, quanto de produtores rurais, face à necessidade de 

modificar o sistema produtivo para um modelo menos danoso ao ambiente e de 

maior sustentabilidade. Alves e Pereira (1998) e Alves e Lopes (2008) comentam 

que os fungos B. bassiana e M. anisopliae estão presentes em muitas culturas 

controlando diversas pragas. Algumas bactérias, como B. subtilis, e fungos, como T. 

harzianum, além de promoverem crescimento vegetal, também têm atuação no 

controle de doenças ou induzem à resistência sistêmica a doenças transmitidas por 

insetos (SIVAN; UCKO; CHET, 1987; VALENZUELA-SOTO; ESTRADA-

HERNÁNDEZ; IBARRA-LACLETTE, 2010; KOKA et al., 2017). 

 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivos avaliar o controle microbiano de pragas e 

doenças e a produtividade nas culturas da berinjela e jiló, em sistemas de produção 

distintos, utilizando os fungos B. bassiana, M. anisopliae e T. harzianum e a bactéria 

B. subtilis em aplicações sistemáticas substituindo integralmente os agrotóxicos. 

 

4. METODOLOGIA  

O ensaio foi conduzido em área comercial de jiló no primeiro semestre de 

2018, no Sítio Hanako, localizado na Zona Rural de Brodowski, SP. Cada parcela 
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experimental foi de 2x5 m, contendo em média 25 plantas cada. Dessa maneira 

estabeleceu-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com três 

repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Os tratamentos foram: (1) B. 

bassiana; (2) M. anisopliae; (3) T. harzianum (todas na dose de 300 g UFC ha-1); (4) 

B. subtilis 100 g UFC ha-1; (5) B. bassiana + M. anisopliae; (6) B. bassiana + M. 

anisopliae + T. harzianum; (7) B. bassiana + M. anisopliae + B. subtilis; (8) B. 

bassiana + M. anisopliae + T. harzianum + B. subtilis; (9) testemunha, e; (10) 

controle químico. Foram avaliadas as presenças de pragas e doenças e a 

produtividade.  

Após todas as avaliações, os frutos cortados ainda frescos eram doados ao 

Asilo Vovô Albano, localizado em Ribeirão Preto, SP, sendo aproximadamente 10 

Kg entregues. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O ensaio com jiló foi concluído e o ensaio está sendo instalado em agosto e 

será concluído no prazo determinado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando o controle de pragas e doenças e a produtividade, não há 

diferenças estatísticas entre os tratamentos. Talvez adotando uma análise estatística 

melhor elaborada poderá ser evidenciado algum resultado, pois numericamente 

alguns tratamentos que incluíram B. bassiana mostraram diminuição da pulga-do-

fumo, Epitrix spp. (Figura 1) e aumento de produtividade (Figura 2), chegando a 

produzir cerca de 200 g a mais de frutos em relação à testemunha e quase 300 g em 

relação ao tratamento químico (Figura 2). 
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Figura 1. Número médio de pulgas-do-fumo, Epitrix spp., por planta em diferentes 

datas e após a aplicação de diferentes tratamentos. Brodowski, SP, 2018. Não houve 

diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de Tukey, 5%. 

 

 

Figura 2. Produtividade média (g parcela-1) após a aplicação de diferentes 

tratamentos. Brodowski, SP, 2018. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos 

pelo teste de Tukey, 5%. 
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