
 LIQUIDAMBAR – Liquidambar styraciflua  
 
Nomes Populares: Liquidâmbar, Árvore-do-âmbar 

 Família: Altingiaceae 
 Categoria: Árvores, Árvores Ornamentais, Bonsai 
 Clima: Mediterrâneo, Subtropical, Temperado, Tropical 
 Origem: América Central, América do Norte, Belize, El 

Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua 
 Altura: acima de 12 metros 
 Luminosidade: Sol Pleno 
 Ciclo de Vida: Perene 
 

O liquidâmbar é uma árvore monóica, decídua e muito 
ornamental, nativa dos Estados Unidos e de regiões montanhosas do 
México e América Central. O nome liquidâmbar se refere à seiva da planta, 
que é de cor âmbar (marrom-claro), resinosa e doce, e exsuda em 
abundância quando o tronco ou os ramos são feridos. 
Apresenta fuste único, com copa cônica a piramidal e grande porte, 
chegando a atingir entre 20 e 30 metros de altura. Uma característica 
distintiva desta árvore é o aspecto peculiar de seus ramos e galhos. 
A cascaacumula-se sobre estes em placas nas pontas ao invés de 
lateralmente, formando estranhas formas. Suas folhas são brilhantes, 
longo pedunculadas, aromáticas, alternas, com margens denteadas. Elas 
são profundamente lobadas, formando 5 a 7 pontas, o que lhes confere o 
aspecto estrelado. Durante a primavera e verão as folhas tem a cor verde-
escura, mas no outono elas atingem diferentes tonalidades de verde claro, 
amarelo, laranja e vermelho, muitas vezes de forma simultânea. Na 
primavera surgem as inflorescências, esféricas,  amarelas e de pouca 
importância ornamental. Elas são seguidas pelos frutos, também 
globosos, recobertos por espinhos e lenhosos quando maduros. Cada 
fruto é composto, formado por até 40 cápsulas, com uma a duas sementes 
cada. Há muitas variedades de liquidambar, entre estas podemos citar 
‘Slender Silhouette’, de crescimento colunar, ‘Gumball’, de porte arbustivo 
– não ultrapassando 6 metros de altura, ‘Rotundifolia’, com as pontas das 
folhas arredondadas, lembrando as folhas de figueira, e ‘Variegata’, com 
folhas manchadas de creme ou amarelo. 

O liquidambar é uma árvore interessante para o paisagismo em grandes 
áreas, como parques, praças e avenidas nas regiões sul e sudeste do 
Brasil, com clima subtropical a temperado. Ela confere um visual com 
“ares alpinos”, e por isso é cada vez mais utilizada em regiões serranas, 
com vocação turística, juntamente com carvalhos, álamos, ácers e 
plátanos. Plante em linhas, formando alamedas ou em grupos, para um 
efeito impactante. Mesmo plantado isolado, o liquidambar torna-se o foco 
de atenção durante o outono, com sua grande variedade de cores. As 
árvores despidas no inverno já acrescentam um efeito mais dramático, e 
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permitem a passagem da luz solar. Os numerosos frutos produzidos 
podem ser bastante inconvenientes quando caem, pois além da sujeira, 
os espinhos machucam a quem andar descalço sobre o gramado. Em 
regiões tropicais pode se tornar perenifólia, fornecendo sombra farta, mas 
sem as variações de cores e queda das folhas características das 
estações frias. 
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