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A UTILIDADE BIOLÓXICA DA ACACIA 
MIMOSA: 

Obtención e aplicación de biomoléculas alelopáticas e 
antioxidantes da Acacia mimosa dealbata dealbata 

mediante principios de química verde. 
 

Resumo 

A Acacia dealbata dealbata (mimosa), considerase en Galicia unha árbore invasora. Por isto 
procúrase a súa reclusión nos lugares que ocupa mediante talas periódicas que orixinan leñas, 
ramas, e biomasa; que poden convertirse nunha oportunidade de obter biomoléculas, 
principalmente polifenois, que teñen propiedades alelopáticas (ou inhibidoras do crecemento 
doutras plantas) e antioxidantes.   
Por esta razón o noso proxecto pretende desenvolver métodos de obtención de biomoléculas 
polifenólicas a partires das follas, cortiza e raíces da Acacia dealbata, mediante técnicas 
respectuosas co medio ambiente e investigar o seu posible uso como herbicida natural e para 
a elaboración dunha crema cosmética de anti-idade. 

 

Introdución 
Buscamos unha solución ao problema da presenza en Galicia da especie invesora Acacia 
mimosa. Dado que a erradicación é moi complexa e agresiva, xorde a estratexia de 
convivencia con esta especie, limitando as superficies que ocupa, cortándoa periódicamente, 
pero buscando certa utilidade aos seus productos. 
Ao observar que baixo a especie arbórea non crecen apenas especies herbáceas, é posible 
que produza substancias naturais (polifenois) que limitan o crecemento herbáceo, e, de poder 
coñecelas e illalas, poderíamos dispor dun herbicida natural obtido por procedementos non 
nocivos para o medio ambiente..  
Ademais poden aproveitarse tamén as propiedade antioxidantes dos taninos para 
desenvolver cremas de uso tópico a base dos extractos de mimosa. 
 

Propósito 

 
O propósito do proxecto consiste en procurar aplicacións prácticas aos produtos da Acacia 
mimosa dealbata dealbata (considerada actualmente en Galicia unha especie invasora moi 
difícil de erradicar). Tratáse deste modo de atopar unha efectiva estratexia de convivencia 
transformando unha especie considerada problemática nunha fonte de recursos sostibles 
para a sociedade. Dita estratexia focalízase na extracción mediante métodos respectuosos co 
medio ambente (química verde) das biomoléculas tipo taninos ou polifenois presentes nas 
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súas follas, cortiza ou raíces. Deste modo, procúranse aplicacións concretas das súas 
propiedades en produtos tales coma un bioherbicida natural (aventaxándose das 
características alelopáticas das substancias) ou unha crema cosmética de propiedades 
antioxidantes, baseándose nas características antirradicalarias dos compostos polifenólicos 
(Vazquez-Flores, 2012) 
 

Estado da arte 

 
Existen diversos estudos sobre compostos polifenólicos que amosan que estes  presentan 
características antirradicalarias que os  converten en moléculas de alto interse para 
aplicacións antioxidantes (como poden ser usos anti-aging o na conservación de alimentos). 
Existen bastantes estudos sobre o illamento e purificación dos polifenois a partires dos 
subproductos de desitilería do viño, pero non está tan extendidas as investigacións sobre o 
obtención a partires de mimosa. 

 

Hipótese 

 
- Se se leva a cabo una extracción sólido-líquido empregando auga destilada e etanol  coma 
disolventes naturais, non contaminantes e respectuosos co medio ambente, pódense illar os 
taninos ou polifenois a partires de follas, cortiza e raíces de Acacia mimosa dealbate.  
 
- Se se inoculan os extractos sobre placas petri con sementes, producirase a inhibición do seu 
cremento.  
 
- É posible que exista compatibilidade entre as formulacións base das cremas de aplicación 
tópica e os extractos polifenólicos da Acacia mimosa dealbata dealbata, de xeito que se podan 
mesturar na formulación dunha crema de uso tópico con propiedades antioxidantes. 

Fundamentos teóricos 

A alelopatía consiste nun fenómeno biolóxico mediante o cal determinadas especies vexetais, 
a través da producción de metabolitos secundarios (compostos químicos cuxa función non 
resulta vital para o organismo produtor), afectan ó crecemento e desenvolvemento doutras 
especies.  
Unha mezcla azeotrópica (a empregada para a extracción experimental dos aleloquímicos) 
consiste nunha mezcla de elementos químicos cuxo punto de ebullición resulta común e 
constante, que ao evaporarse compórtase coma un composto puro.Os extractos crús, a 
diferenza dos aceites esenciais, non resultan xeralmente volátiles.  
Estes extractos poden conter polifenois que presentan características antirradicalarias (sendo 
así bos antioxidantes) e propiedades alelopáticas  (inhibidoras do crecemento doutras 
plantas) 
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Métodos 

Obtención de extractos sólidos hidrosolubles, a partir de extracción sólido-líquido de follas, 
cortiza e raíces de Acacia mimosa dealbata, empregando unha mezcla azeotrópica auga-
etanol ao 50% en volume. 
Concentración e solidificación dos extractos por destilación do alcohol e evaporación da auga 
destilada. 
Formación de diferentes disolucións de ensaio para testar na xerminación de gramíneas 
levadas a cabo en placas Petri con sementes de Cynodon dactylon, Lolium perenne e Festuca 
rubra 
Comparación das diferenzas de xerminación entre o control e cada un dos 9 ensaios  de 
adición de extractos 
Adquisición dunha formulación farmacéutica de crema portadora a base de glicerina e 
emulsionante thickener tipo carbomer (2%)e adición dos extractos previamente obtidos 

Resultados e conclusión 
O proceso de experimentación atópase todavía en transcurso, polo que non existen 
resultados concluíntes polo momento.  
O esperado é que nas placas Petri con maior concentración dos extractos a xerminación das 
sementes se inhiban ou cando menos, se retarde o cremento da planta. 
En canto a crema, aínda estase a desenvolver métodos para poder analizar a súa efectividade 
como tratamento antiidade e a súa idoneidade para a aplicación tópica. 
 


