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Liquidambar styraciflua L., Altingiaceae, é uma espécie exótica, natural da América do Norte 

com boa adaptação na América do Sul, especialmente nos estados da região sul do Brasil. Suas 

folhas possuem de cinco a sete lóbos, têm coloração verde brilhante durante a primavera e o 

verão, no outono passa para uma coloração amarelada e vermelha. Suas flores se formam da 

metade para o fim da primavera, e seus frutos no outono. Devido ao aspecto de seu caule, é 

conhecida popularmente como Árvore de Jacaré.1 O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

atividade acaricida dos extratos, frações e óleo essencial da Liquidambar styraciflua. Os extratos 

aquosos e hidroalcóolicos (álcool 70%) das folhas e caules foram preparados por maceração a 

60ºC (20% p/v). A partir do extrato hidroalcóolico foram preparadas as frações, por partição 

utilizando solventes com polaridades crescentes: hexano, clorofórmio, acetato de etila, butanol e 

a fração remanescente foi ressuspendida com álcool 70%. A extração do óleo essencial das 

folhas foi realizada pelo método de hidrodestilação, utilizando o aparelho de Clevenger.2 A 

avaliação da atividade acaricida foi realizada através da metodologia de contato direto,3 sendo 

analisada em 24, 48, 72 e 96 h. Como controle positivo foi utilizado uma solução acaricida 

comercial (Solução ADF®, da Allergoshop®). Todos os testes foram realizados em triplicata e a 

análise dos resultados foi realizada através do teste de variância ANOVA e pós-teste Tukey (p < 

0,05), utilizando o programa Graph Pad Prism5. Todas as amostras de óleo essencial (100%, 

50% e 25%) foram superiores as demais amostras e controle positivo, em todos os momentos de 

análise, exibindo 100% de atividade acaricida. O extrato hidroalcóolico das folhas, o extrato 

aquoso do caule e a fração remanescente das folhas, foram semelhantes ao controle positivo. 

Entretanto, as demais amostras não apresentaram valores significativos. Portanto, pode-se sugerir 

que o óleo essencial desta espécie é um potencial produto acaricida, sendo eficaz em qualquer 

dose e tempo de exposição.  
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