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Liquidambar styraciflua L., Altingiaceae, é árvore caducifólia, monóica, de tronco ereto, com 

cascas pardo-acinzentadas, fendas longitudinais, folhas alternas, com 5 a 7 lobos agudos, e altura 

de 20 a 25 metros. Trata-se de uma espécie aromática, originária da América do Norte, 

popularmente conhecida como Liquidâmbar, árvore-de-jacaré e goma-doce. Esta espécie foi 

introduzida e aclimatizada no Brasil, cultivada principalmente nas regiões de altitude do Sul e 

Sudeste do país. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise fitoquímica preliminar das folhas, 

cascas e caule desta espécie, bem como, o doseamento de polifenóis, taninos e flavonoides totais. 

Os extratos hidroalcóolicos (20% p/v) e aquosos foram preparados pela técnica de maceração a 

temperatura moderada (60°C) e as frações foram obtidas pelo método de extração líquido-

líquido. As análises fitoquímicas foram realizadas através de reações químicas de caracterização 

descritas na literatura. Os doseamentos foram executados conforme as metodologias 

espectrofotométricas descritas em farmacopeias e literaturas. Todas as análises foram realizadas 

em triplicata, a análise estatística foi realizada através do teste ANOVA e pós-teste Tukey (p < 

0,05), utilizando o programa GraphPad Prism5. Através dos ensaios fitoquímicos nos extratos e 

frações utilizados foi revelada a presença das mesmas classes de metabólitos secundários nas 

folhas, cascas e caule, sendo estes os flavonoides, esteroides e/ou triterpenos, cumarinas, 

saponinas, taninos condensados e hidrolisados, iridoides, glicosídeos antociânicos, ácidos fixos e 

aminogrupos. Os conteúdos de fenóis totais, expressos como mg de equivalentes de ácido gálico, 

foram de 1614,02 ± 0,006 no extrato acetônico das folhas, 1557,57 ± 0,006 no extrato acetônico 

do caule, 1419,34 ± 0,033 no extrato etanólico das folhas e 875,21 ± 0,002 no extrato etanólico 

do caule. Os extratos acetônicos não exibiram diferença significativa entre si, sendo os melhores 

resultados desta análise. Ambos os órgãos vegetais apresentaram um elevado teor de polifenóis 

totais, fato este que também foi evidenciado na análise fitoquímica preliminar. O teor de 

flavonoides totais foi de 1,072±0,003% para as folhas e 0,05±0,002% para o caule. O conteúdo 

de taninos totais foi de 2,356±0,003% para as folhas e 2,267±0,008% para o caule.  Através 

destas análises, pode-se comprovar que esta espécie possui um arsenal de metabólitos 

secundários com potencial atividade terapêutica, portanto, recomendam-se estudos adicionais 

para comprovação de atividades biológicas. 
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