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Nos últimos anos tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo os 
estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos 
compostos com propriedades terapêuticas, uma vez que as substâncias de origem 
vegetal ainda desempenham papéis importantes na medicina moderna, constituindo-
se na principal fonte de medicamentos ou de substâncias, que podem servir de 
modelos para preparação de análogos mais eficazes. A família Asteraceae Berchtold 
& J. Presl possui cerca de 30.000 espécies, ocorrendo no Brasil com cerca de 2.064 
espécies reunidas em 278 gêneros. A lista de Asteraceae para o estado de Mato 
Grosso do Sul está representada por 16 tribos e 99 gêneros. Quimicamente, 
representantes de Asteraceae destacam-se pela produção de lactonas 
sesquiterpênicas, poliacetilenos, alcaloides, flavonoides, triterpenos, saponinas e 
antocianinas e muitos de seus gêneros são representados pelos óleos essenciais. Os 
óleos essenciais se destacam por sua aplicabilidade e capacidade de trazer grandes 
ganhos para a economia do país, podendo ser aplicados desde a indústria 
farmacêutica, alimentícia ou mesmo na agricultura. Frente este contexto, neste artigo 
buscou-se a identificação botânica de nova espécie de Asteraceae do Cerrado de 
Mato Grosso do Sul, bem como avaliar a composição química majoritária dos 
compostos voláteis. A coleta foi realizada no município de Sidrolândia-MS, 
considerando para extração somente a parte aérea da planta. A extração do óleo foi 
realizada por meio de hidrodestilação, utilizando o aparelho Clevenger, por 4 horas, 
com sucessivas extrações de 300 gramas de material vegetal cada. Os óleos obtidos 
foram armazenados em frascos âmbar, rotulados e alocados em freezer, em 
temperaturas abaixo de -4 °C, para posteriores análises. As análises químicas 
utilizadas para identificar a composição do óleo foram, cromatografia gasosa com 
detector por ionização de chama (CG-DIC) e cromatografia a gás equipado com 
detector espectrômetro de massas (CG-MS). Utilizou-se o cálculo do índice de 
retenção de Kovats (IK) para determinação dos compostos. Como resultado para 
identificação botânica obteve-se a Calea phyllolepis Baker, sendo o primeiro registro 
da planta no Estado de Mato Grosso do Sul, quanto a composição química, observou-
se que o monoterpeno D-limoneno é o composto que aparece em maior concentração 
(47,7%), colocando-a em evidência, como uma nova fonte para o composto, 
metabólito que vem sendo utilizado amplamente no setor alimentício, farmacêutico, na 
indústria de combustível e na agricultura como bioinseticida.  
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