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A espécie vegetal Euterpe oleracea Mart., Arecaceae, popularmente conhecida como açaizeiro, 

ocorre de forma espontânea e amplamente distribuída na Amazônia, utilizada na medicina 

popular, nas suas diferentes partes. De um modo geral, os ensaios de avaliação toxicológica 

compreendem a execução de protocolos experimentais padronizados em espécies vegetais ou 

animais e até mesmo na espécie humana. O objetivo do presente estudo foi investigar a 

toxicidade subcrônica do óleo fixo de Euterpe oleracea (OFEO). Inicialmente o OFEO foi 

transesterificado por CALB (10%, 24 h, t.a.) em etanol para caracterização química. Ratos 

machos (Rattus norvegicus), linhagem Wistar (n=18), foram tratados por via oral (v.o) durante 

28 dias com óleo puro (OFEO) e para a comparação dos dados aplicou-se o ANOVA, seguido do 

teste de Tukey, com nível de significância considerado de 5% (p<0,05). A partir da DL50 

determinada em estudo anterior, de 2000 mg/kg, os animais foram divididos em três grupos (G1: 

Controle, G2: Tratado 10% DL50 e G3: Tratado 50% DL50). Antes do início dos testes com os 

animais, o estudo foi submetido e aprovado pelo CEUA/UNIFAP, obtendo parecer nº 002/2015. 

Segundo análise de CG-EM foram identificados os seguintes ácidos graxos, ácido palmítico 

(17,71%), ácido linoleico (43,19%) como majoritário, ácido oleico (cis) (30,49%), ácido oleico 

(trans) (2,16%) e ácido esteárico (6,44%). Após o período de tratamento, realizou-se a coleta de 

sangue para as análises bioquímica e hematológica, e após a eutanásia, os órgãos foram pesados 

e analisados macroscopicamente. Durante o período de tratamento, os animais foram observados, 

diariamente, para verificar os sinais clínicos de toxicidade à exposição do OFEO, como irritação, 

piloereção, convulsão, sangramento ou morte, assim como avaliação do consumo de água e 

ração. Não houve quaisquer sinais de toxicidade durante o período de tratamento. Ao comparar 

avaliação do consumo de água, ração, ganho de massa ponderal, peso dos órgãos e sua análise 

macroscópica (aparência, cor e consistência), não foi observado significância estatística ou 

quaisquer alterações significativas entre os grupos G1, G2 e G3. Na análise bioquímica, houve 

significância entre os grupos em alguns parâmetros (ureia, AST e ALT), no entanto não esteve 

relacionada à administração do OFEO, já que o grupo G1 também apresentou alterações. Na 

análise hematológica, somente a concentração de hemoglobina corpuscular média apresentou 

significância entre os grupos, entretanto, com seus valores dentro da referência. Pode-se concluir 

que o OFEO não exibiu risco toxicológico subcrônico. Agradecimentos para o Programa de 

Iniciação Científica em nível de graduação PROBIC/UNIFAP. 
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