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1. INTRODUCIÓN: A espécie Cinnamodendron 
dinisii é uma árvore da família Canellaceae
fonte de compostos químicos com interesse 
biológico, devido a suas 
antifúngicas, antimicrobianas e antioxidante
Assim, seu óleo essencial é promissor
descoberta de novos medicamentos. Neste 
contexto podemos destacar a busca por 
inibidores da enzima alfa-glicosidase. Essa
enzima é responsável pelo processo final da 
catálise na digestão de carboidratos
modo, nesse trabalho descrevemos a 
composição química do óleo esencial da casca 
e das folhas da espécie Cinnamodendron dinisii 
e o potencial de inibição do óleo frente a enzima 
alfa-glicosidase. 

2. METODOLOGIA: Os óleos essenciais foram 
obtidos da casca e das folhas
hidrodestilação, utilizando um aparelho de 
Clevenger. A análise química foi realizada
cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massa (GC
identificação dos constituintes foi determinada 
pela comparação dos espectros de mas
produzidos com os disponíveis na literatura
pelo índice de retenção (IR), calculado por meio 
da análise de uma série homóloga de 
hidrocarbonetos, nas mesmas condições de 
análise da amostra. Para o ensaio de inibição da 
alfa-glucosidase, as soluções de amostra foram 
preparadas em dimetilsufóxido
concentração de 1mgmL-1. Como padrão, foi 
usada uma solução de acarbose de 50µgmL
Como controle negativo foi  o utilizado o mesmo 
solvente utilizado na diluição das amostras
Para cada amostra foi realizado um teste em
branco, contendo apenas a amostra e o 
solvente.  A atividade inibitória enzimática foi 
calculada através da equação4: 

IA(%) = 100 −
(AbsAmostra − AbsBranco

AbsNeg

Onde: IA é a inibição da alfa-glicosidase, 
absorvância do controle negativo, AbsA
absorvância da amostra e AbsBranco é a absorvância 
da solução em branco. 
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3. RESULTADOS: Foram identificados 12 
compostos no óleo essencial da casca e 16 das 
folhas da espécie. Na casca, o composto 
majoritário foi o Limoneno (73,58%),
Terpinen-4-ol  (5,62%) e α-pineno
folhas, os compostos majoritários foram, 
também o Limoneno
Bicyclogermacreno (18,71%) e 
(9,97%). Observa-se de uma maneira geral, que 
o óleo essencial, tanto da casca como da folha, 
da espécie Cinnamodendron dinisii
no teste realizado, como destacado na tabela 1. 

Tabela 1. Inibição enzimática (%) da espécie
Cinnamodendron dinisii

Parte IA 
1(%) 

IA 
2(%) 

Casca 95,72 99,14 

Folha 100 100 

4. CONCLUSIONES: Considera
a amostra capaz de inibir no mínimo 50% da 
atividade enzimática na concentração testada
Nossos resultados demonstraram o potencial 
químico do óleo esencial da casca
da Cinnamodendron dinisii, especia
inibidores da enzima alfa-glicosidase
se favoráveis como antidiabétic
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Foram identificados 12 
compostos no óleo essencial da casca e 16 das 
folhas da espécie. Na casca, o composto 

(73,58%), seguido do 
pineno (5,44%). Nas 

folhas, os compostos majoritários foram, 
imoneno (36,15%), 

(18,71%) e 1,8-cineol 
se de uma maneira geral, que 

essencial, tanto da casca como da folha, 
Cinnamodendron dinisii foram ativos 

como destacado na tabela 1.  

a 1. Inibição enzimática (%) da espécie 
Cinnamodendron dinisii 

IA 
3(%) 

Média 

98,29 97,72 

100 100,00 

Considera-se promissora 
a amostra capaz de inibir no mínimo 50% da 
atividade enzimática na concentração testada. 
Nossos resultados demonstraram o potencial 

esencial da casca e das folhas 
, especialmente como 
glicosidase, tornando-

antidiabéticos. 
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