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Liquidambar styraciflua L., Altingiaceae, popularmente conhecida como “goma-doce”, é uma 
espécie arbórea, folhosa, cujas folhas, no inverno, alteram sua coloração de verde para vermelha, 
antes de se desprenderem. Tem origem em países de zona temperada do hemisfério norte, sendo 
aclimatada na região sul do Brasil. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise fitoquímica 
preliminar do extrato aquoso e frações orgânicas do extrato hidroalcoólico das folhas outonais de 
L. styraciflua, bem como o doseamento de flavonoides presentes nestas folhas. Foram 
preparados extratos aquosos e hidroalcoólicos (20%, p/v) das folhas vermelhas de L. styraciflua, 
pela técnica de maceração em temperatura moderada (60ºC), e realizado o fracionamento do 
extrato hidroalcoólico com solventes de polaridade crescente utilizando a técnica de extração 
líquido-líquido. A análise fitoquímica preliminar foi realizada utilizando reações químicas 
cromáticas e com formação de precipitado para identificação de metabólitos secundários. No 
extrato aquoso foi verificada presença de ácidos fixos, aminogrupos, glicosídeos antociânicos, 
saponinas e taninos. Já nas frações do extrato hidroalcoólico foram identificados aminogrupos, 
cumarinas, esteroides/triterpenos, flavonoides e iridoides, e taninos somente na fração 
butanólica. Em comparação com outro estudo realizado com folhas verdes desta espécie, as 
folhas vermelhas mostraram maior variedade de metabólitos secundários. O doseamento de 
flavonoides foi realizado de acordo com a metodologia proposta pela Farmacopeia Brasileira IV 
edição para Barbadetimani córtex, com adaptações, onde pôde ser verificado um teor de 
flavonoides de 0,9%, evidenciando que esta espécie possui alta concentração deste metabólito 
em comparação com outras espécies botânicas, como por exemplo, a Verbena minutiflora e a 
Eucalyptus cinerea. Diante dos resultados obtidos, observa-se que Liquidambar styraciflua 
apresenta grande variedade de metabólitos secundários e alto teor de flavonoides, sendo uma 
matéria-prima em potencial para o desenvolvimento de fitoterápicos. 
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