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RESUMO: A canela (Cinnamomum zeylanicum L.) pertence à família das 
Lauráceaes, que possui grande importância econômica na indústria alimentícia e 
cosmética. Nativa da Ásia e com distribuição na Índia, China, Sri Lanka e Austrália. 
É uma árvore mediana, o seu tronco pode atingir de 8 a 9 metros de altura, cerca de 
35 centímetros de diâmetro e a casca apresenta uma espessura de até 12 
milímetros e coloração castanha. As folhas apresentam características morfológicas 
coriáceas, lanceoladas, com nervuras na base, brilhantes e lisas na parte superior e 
coloração verde clara. A canela é bastante conhecida pelas suas propriedades 
antibacteriana e antifúngica. Além das propriedades medicinais, tais como: 
adstringente, afrodisíaca, anti-séptica, carminativa, digestiva, estimulante, 
hipertensora, sedativa, tônica e vasodilatadora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Canela. Cinnamomum zeylanicum L. Antibacteriana. 
Antifúngica. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A canela (Cinnamomum zeylanicum L.) pertence à família das Lauráceaes, 

que possui grande importância econômica na indústria alimentícia e cosmética. 

Nativa da Ásia e com distribuição na Índia, China, Sri Lanka e Austrália (SOUSA, 

2011).  

É uma árvore mediana, o seu tronco pode atingir de 8 a 9 metros de altura, 

cerca de 35 centímetros de diâmetro e a casca apresenta uma espessura de até 12 

milímetros e coloração castanha. As folhas apresentam características morfológicas 

coriáceas, lanceoladas, com nervuras na base, brilhantes e lisas na parte superior e 

coloração verde clara. As flores são numerosas e pequenas, de coloração 

amarelada ou esverdeada agrupadas em cachos ramificados, sua floração ocorre 

nos meses de setembro, outubro e novembro (REIS, 2012). 
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A canela é bastante conhecida pelas suas propriedades antibacteriana e 

antifúngica (SOUSA, 2011).  

 

 

2 OBJETIVO 

 

Realizar o cultivo da planta para estudo farmacognóstico a fim de obter 

informações quanto à ação e compostos farmacológicos. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Foram utilizados métodos adequados de cultivo, tais como: composição do 

solo, luminosidade e umidade, a fim de obter maior quantidade metabólitos 

secundários. Além de levantamento bibliográfico em artigos científicos e 

dissertações, com intuito de se obter informações dos principais compostos ativos, 

características morfológicas e atividades farmacológicas da canela. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os principais compostos observados na Cinnamomum zeylanicum são: ácido 

cinâmico, aldeído benzênico, aldeído cinâmico, aldeído cumínico, benzonato de 

benzila, cimeno, cineol, elegeno, eugenol, felandreno, furol, linalol, metilacetona, 

pineno, vanilina, entre outras (MONTEIRO, 2013).  

A Cinnamomum zeylanicum possui as propriedades medicinais: adstringente, 

afrodisíaca, anti-séptica, carminativa, digestiva, estimulante, hipertensora, sedativa, 

tônica e vasodilatadora (MONTEIRO, 2013). 
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5 CONCLUSÕES 

 

A Cinnamomum zeylanicum conhecida como canela apresenta ação 

antibacteriana e antifúngica, além de ser muito utilizada na indústria alimentícia e 

cosmética.  
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