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Resumo: 

O Isoeugenol é um composto que pode estar presente na composição dos 

óleos essencias de várias plantas. O inseto díptero Drosophila melanogaster é 

um modelo alternativo em pesquisa muito utilizado em estudos genéticos e 

toxicológicos, além de possuir um rápido desenvolvimento, alta taxa de 

reprodução, fácil manuseio e baixos custos. O objetivo deste ensaio foi verificar 

o potencial tóxico do composto Isoeugenol contra o organismo modelo D. 

melanogaster. 20 moscas adultas (machos e fêmeas) foram colocadas em 

frascos previamente preparados com uma solução de sacarose em água 

destilada na concentração de 20 %. Os recipientes receberam os seguintes 

tratamentos: sacarose a 20 % (controle) e o composto em papel filtro (1 µL, 5 

µL e 10 µL). Os testes foram realizados em triplicatas e as leituras da taxa de 

mortalidade e geotaxia negativa foram realizadas em 3, 6, 12, 24 e 48 h. O 

teste por contato gasoso demonstrou toxicidade contra D. melanogaster 

apresentando uma EC50 de 0,67 µL em 24 horas de exposição. O dano ao 

aparelho locomotor foi evidenciado pelas leituras de geotaxia negativa a partir 

de 5 µL. O Isoeugenol apresenta toxicidade contra a mosca da fruta, 

evidenciado pelos resultados obtidos na taxa de mortalidade e do dano ao 

aparelho locomotor. Outros estudos devem ser realizados visando à 

investigação do seu potencial bioinseticida, como também do seu mecanismo 

de ação. 
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