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Resumo 

Como consequência das alterações climáticas, é esperado um aumento de aridez nas zonas 

áridas da Bacia do Mediterrâneo. Em Portugal, estas zonas são dominadas por azinheira (Quercus ilex 

subsp. rotundifólia Lam.), quercínea que, a par com o sobreiro (Quercus suber L.), integram o sistema 

agrosilvopastoril designado de Montado (Dehesa em Espanha). Este sistema cobre a maior parte da 

região sul do país, o Alentejo, e providencia biodiversidade e uma diversidade de serviços de 

ecossistema. Contudo, nas últimas décadas tem-se vindo a assistir a um declínio do Montado, causado 

especialmente pelo uso insustentável do solo e agravado pelo aumento da aridez. A perda de indivíduos 

adultos e a falta de regeneração natural da azinheira suscitam preocupações, uma vez que esta espécie 

está melhor adaptada às condições mais extremas das zonas áridas. Desta forma, torna-se necessário 

encontrar estratégias que apoiem a regeneração da azinheira. Parte da solução passa pela sua valorização 

e dos seus frutos que, sendo nutricionalmente ricos, podem contribuir para uma dieta equilibrada.  

Atualmente, as bolotas são utilizadas principalmente para a alimentação dos porcos ibéricos, 

no entanto, foram usadas como parte da dieta humana durante séculos na Península Ibérica. Hoje em 

dia, novas receitas são criadas com bolota e esta começa novamente a usar-se como recurso alimentar 

para consumo humano. As bolotas de azinheira são descritas como as mais doces dentro do género 

Quercus em Portugal. Ainda assim, nem todas as azinheiras produzem bolota naturalmente agradável 

ao palato. Consta que o povo português designava de “castanholas” as bolotas que eram doces e que 

apresentavam uma forma mais arredondada. Neste sentido, surgiu a necessidade de compreender como 

reconhecer azinheiras produtoras de bolota “doce”, tendo em vista a possibilidade de aumentar o 

interesse no consumo deste fruto e, consequente, de aumentar a valorização da azinheira e do montado 

onde se insere. 

Os principais objetivos deste estudo visam compreender a variabilidade das bolotas no seu 

conteúdo em hidratos de carbono não estruturais e em fenóis totais ao longo de um gradiente de 

precipitação, e face a diferenças na sua forma. Isto é, perceber a tendência na perceção de doçura das 

bolotas num cenário de alterações climáticas.  

Foram recolhidas bolotas de cinco indivíduos, ao longo de um gradiente espacial 

macroclimático de precipitação média anual (30 anos) definido por seis locais de recolha no Alentejo 

(Portugal), de forma a mimetizar o aumento da aridez, consequência das alterações climáticas previstas 

para o nosso país. A caraterização das bolotas teve como base parâmetros morfométricos, tais como 

peso fresco, volume e rácio da forma. Foi também calculado para cada amostra o conteúdo hídrico 

médio. Os parâmetros bioquímicos determinados foram aqueles que se relacionavam mais com o sabor: 

os hidratos de carbono não estruturais (o amido, insolúvel, e hidratos de carbono solúveis: D-glucose, 

D-frutose e sacarose), responsáveis pela doçura; e os fenóis totais como forma indireta de testar o 

amargor das bolotas.  
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Concluiu-se que concentrações médias mais elevadas de hidratos de carbono não estruturais, 

correspondem a locais com níveis de precipitação média anual inferiores. Esta tendência é devida ao 

decréscimo significativo das concentrações de amido e de hidratos de carbono solúveis, com o aumento 

da precipitação média anual, e é inversa ao que se determinou para concentrações fenólicas. Deste 

modo, num cenário em que a aridez se intensifique na zona sul do nosso país, os resultados obtidos 

sugerem que as bolotas terão maiores concentrações de amido, D-glucose e D-frutose e menores 

concentrações fenólicas na sua composição e, como tal, serão bolotas mais “doces”. Adicionalmente, 

concluiu-se que a forma das bolotas apresenta apenas, através do rácio entre o seu comprimento e 

diâmetro, uma ligeira tendência decrescente com a concentração fenólica total, não apresentando 

qualquer relação com a composição em hidratos de carbono não estruturais e, portanto, não sendo 

suficiente para se afirmar que bolotas mais redondas são mais “doces”, como o conhecimento empírico 

sugere. 

  

Palavras-chave: Aridez; Bolotas; Fenóis; Hidratos de Carbono; Morfometria. 
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Abstract 

As a consequence of climate change, an increase in aridity is expected in the arid areas of the 

Mediterranean Basin. In Portugal, these areas are dominated by holm oak (Quercus ilex subsp. 

rotundifolia Lam.), that together with the cork oak (Quercus suber L.), integrate the agrosilvopastoral 

system called Dehesa or Montado. This system covers most of the southern region of the country, 

Alentejo, and provides biodiversity and a diversity of ecosystem services. However, in the last decades 

there has been a decline of the Montado, specially caused by unsustainable land use and aggravated by 

the increase in aridity. The lack of natural regeneration of the holm oak raises concern, since this species 

is better adapted to the extreme conditions of arid areas. Therefore, it is necessary to find strategies that 

best support the regeneration of the holm oak. Part of the solution lies in the valorisation of this species, 

specially its fruits which are nutritionally rich, thus contributing to a balanced diet.  

Nowadays, acorns are mainly used to feed iberian pigs, however, they have been used as part 

of the human diet for centuries in the Iberian Peninsula. Currently, new recipes are being created and 

begin to support acorns as a food resource for human consumption. Holm oak acorns are described as 

the sweetest within the Quercus genus in Portugal. Nonetheless, not all holm oak trees produce acorns 

that are naturally palate-pleasing and, according to popular belief, the sweetest acorns are the roundest 

ones, also known as "castanholas". Therefore, it is advantageous to understand how to easily recognize 

which holm oak trees produce "sweet" acorns, to increase the interest in the consumption of this fruit 

and, consequently, increase the value of holm oak trees and the Montado. 

The main goals of this study were to understand the variability of the acorn content in non-

structural carbohydrates and total phenols, along a precipitation gradient and, additionally, understand 

the variability of the acorn contents in relation to the acorns’ shape. That is, to understand the tendency 

of the sweetness perception for the acorns, in a scenario of climate change.  

Six sampling sites in Alentejo, Portugal, were defined along a macroclimatic spatial gradient of 

average annual precipitation (30 years) to mimic the increase in aridity. From each site, acorns from 

five trees were collected. The acorns characterization was based on morphometric parameters, such as 

fresh weight, volume, and shape ratio. The average water content was also calculated for each sample. 

The biochemical parameters measured were those most related to taste: non-structural carbohydrates 

(starch, insoluble and soluble carbohydrates: D-glucose, D-fructose and sucrose), responsible for 

sweetness, and total phenols as an indirect way of testing the acorns bitterness.  

It was concluded that higher average concentrations of non-structural carbohydrates correspond 

to lower average annual precipitation levels. This correlation is the same for starch and soluble 

carbohydrates concentrations, and is reversed for phenolic concentrations. Therefore, in a scenario of 

increased aridity, the results obtained suggest an increase in the concentrations of starch, D-glucose and 

D-fructose and a decrease in the phenolic concentrations, thus, "sweeter" acorns. Additionally, it was 

concluded that the acorns’ shape ratio shows a slight decreasing tendency with the increase in total 
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phenolics, although not presenting any relation with their composition in non-structural carbohydrates 

and, therefore, it is not possible to state that rounder acorns are "sweeter". 

 

 

Keywords: Acorns; Aridity; Carbohydrates; Morphometrics; Phenols. 
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1. Introdução 

1.1. Alterações climáticas em zonas áridas 

As zonas áridas ocupam cerca de 67% da Bacia do Mediterrâneo (White e Nackoney, 2003) e 

são classificadas como: hiperáridas, áridas, semi-áridas e subúmidas secas, de acordo com os respetivos 

valores crescentes do índice de aridez (Barrow, 1992). Em Portugal, as zonas áridas têm vindo a 

aumentar e encontram-se principalmente na parte sul do país (Figura 1). Caracterizam-se pela 

disponibilidade reduzida de água devido à baixa precipitação e altas taxas de evaporação (Cherlet et al., 

2018), tornando-se altamente suscetíveis à desertificação; isto é, à degradação do solo devido ao seu 

uso insustentável e a fatores climáticos (Safriel, 2009). A desertificação resulta em perda de solos férteis 

e de biodiversidade (Reynolds et al., 2007). 

  

Figura 1 - Carta do Índice de Aridez de Portugal Continental: comparação dos valores médios do trinténio de 1960-1990 

com os da década 2000-2010 (Figueiredo et al., 2015). 

 

 O clima mediterrânico é caracterizado por verões secos e invernos frios. Contudo, as previsões 

relativas às alterações climáticas indicam que irá ocorrer um aumento da duração e severidade da seca 

sazonal de verão (Pinto et al., 2011; Cherlet et al., 2018), com altas intensidades de radiação e altas 

temperaturas (Oliveira e Peñuelas, 2000; Giorgi e Lionello, 2008), o que levará à escassez de água, 

principal obstáculo à produtividade da vegetação característica deste clima. Consequentemente, 

resultará em prováveis mudanças nas faixas de distribuição de algumas espécies de plantas (Benito 

Garzón et al., 2008). Atualmente, as zonas classificadas como semi-áridas e sub-húmidas secas são, 

maioritariamente, ocupadas por quercíneas.  
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1.2. Montado 

O Montado, em Portugal (Dehesa em Espanha), é um ecossistema florestal semi-natural 

modelado pelas atividades humanas agro-silvo-pastoris. As árvores presentes encontram-se dispersas, 

umas em relação às outras, e pertencem essencialmente a espécies de carvalhos como o sobreiro 

(Quercus suber L.) em zonas menos áridas, e a azinheira (Quercus ilex subsp. rotundifolia Lam.) em 

zonas de maior aridez. O Montado fornece uma diversidade de serviços de ecossistemas, como a 

conservação e formação do solo, regulação do clima, renovação da água e do ar, sequestro de carbono, 

polinização e serviços de provisionamento (por exemplo: cortiça ou madeira). É, inclusive, um sistema 

de extrema importância para a alimentação de gado, particularmente do porco ibérico (Oliveira et al., 

2012). Além disso, o Montado também presta serviços como património cultural e identitário, 

paisagístico e gastronómico (Bugalho et al., 2009; Sá-Sousa, 2014). Assim, os Montados são 

reconhecidos como sistemas de grande importância tanto por razões socioeconómicas como de 

conservação da natureza, sendo classificados como terras agrícolas de Alto Valor Natural (Cooper et 

al., 2007), permitindo a agricultura e mantendo uma biodiversidade notavelmente elevada (Godinho et 

al., 2011).  

Porém, para que o Montado mantenha estas características, é necessária uma gestão moderada. 

Estes sistemas estão agora em declínio, o que significa uma diminuição na densidade das árvores devido 

à mortalidade de árvores adultas e regeneração natural insuficiente (Benito Garzón et al., 2008; Sá-

Sousa, 2014). Isto acontece devido ao abandono em certas áreas e ao uso excessivo em outras (Pinto-

Correia et al., 2011), como acontece com o sobrepastoreio (Pinto-Correia, 1993; Bugalho et al., 2011; 

Godinho et al., 2016), bem como devido a eventos climáticos extremos (por exemplo, inundações 

seguidas de seca) e à presença de agentes patogénicos (Benito Garzón et al., 2008; Corcobado et al., 

2013; Pinto-Correia et al., 2013; Corcobado et al., 2014), o que pode aumentar a mortalidade das 

árvores e impedir a regeneração. O declínio do Montado tem sido relatado desde o final do século XIX 

no sul de Portugal e aumentou acentuadamente durante a década de 1980 (Godinho et al., 2016; Pinto-

Correia e Azeda, 2017). 

 

1.3. A espécie Quercus ilex subsp. rotundifolia 

A espécie Quercus ilex subsp. rotundifolia Lam. [sinónimos: Quercus rotundifolia, Quercus 

ilex, Quercus ballota, Quercus ilex subsp. ballota] (Franco, 1997), vulgarmente designada por 

azinheira, é uma quercínea de folha persistente (característica da adaptação ao stress hídrico), que está 

perfeitamente adaptada aos climas temperados característicos da região mediterrânica, ou seja, zonas 

semiáridas com baixas temperaturas no inverno e altas no verão (Vinha et al., 2016; Bainbridge, 1986). 

Por ter uma distribuição abrangente (Surová e Pinto-Correia, 2008) e por revelar vantagens em termos 

de potenciais adaptações a áreas com maior exposição solar (Coelho et al., 2006), a azinheira está 

descrita como uma espécie a usar em reflorestações em zonas áridas.  
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Contudo, e apesar da capacidade de preservação de água na planta adulta, a espécie apresenta 

algumas dificuldades na germinação de novas plântulas em condições de stress hídrico (Salvador et al., 

2004). Assim, é expectável que o declínio da azinheira, impulsionado por pragas e agentes patogénicos, 

será agravado por cenários de aumento da aridez (Costa et al., 2008; Corcobado et al., 2013; Godinho 

et al., 2016). Além disso, à escala local, as condições do microclima gerado pela topografia, podem 

afetar significativamente a regeneração natural da azinheira ao longo do tempo (Príncipe et al., 2014). 

Por estas razões é necessário estudar com mais detalhe os insucessos das germinações de azinheira para 

que se possa rentabilizar a espécie ecologicamente. Para valorização da espécie, e ao contrário do que 

acontece com o sobreiro, em que o principal interesse económico é a cortiça, na azinheira o maior 

interesse económico é a bolota (Gea-Izquierdo et al., 2006).  

 

1.4. A bolota de azinheira 

1.4.1. Fenologia, formação e produção da bolota 

À semelhança das outras espécies do género Quercus, o fruto da azinheira é a bolota ou glande. 

As bolotas só começam a ser produzidas quando a árvore atinge os 15-20 anos de idade (Natividade, 

1950). Este é um fruto que possui apenas uma semente que não abre, um aquénio, indeiscente e 

monospérmico. As bolotas são constituídas pelo pericarpo (casca) que é a capa externa lignificada que 

protege a semente; pela cutícula ou pele que se encontra junta ao endosperma e apresenta sabor 

adstringente; e são rodeadas parcialmente por um invólucro calciforme, a cúpula. Por sua vez a semente 

é composta pela testa, uma espécie de membrana aveludada, e pelo embrião (Watson e Dallwitz, 1991). 

O embrião é constituído por dois cotilédones que incluem o endosperma onde se acumulam as reservas 

energéticas (Ramos, 2002). 

 

  

Figura 2 - Bolotas de azinheira maturas. 
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A azinheira apresenta um ciclo reprodutivo anual, ou seja, basta uma temporada para completar 

o seu ciclo de reprodução e obter frutos. Sendo uma espécie monóica, possui os dois sexos 

independentes no mesmo indivíduo, isto é, produz flores masculinas (amentilhos) e flores femininas. A 

floração ocorre entre os meses de abril e maio, enquanto as reservas hídricas estão mais abundantes no 

solo.  Depois de uma polinização anemófila, segue-se a formação das bolotas, que se desenvolvem ao 

longo do verão, amadurecendo no outono. Estas começam a cair da árvore entre outubro e novembro e, 

por vezes, ainda em dezembro; no entanto, o fruto já maduro pode manter-se aderente à árvore durante 

mais algum tempo. A semente no seu interior perde rapidamente a capacidade germinativa por oxidação 

dos ácidos gordos (Rodríguez-Estévez et al., 2008). Além disso, quando começam a cair da árvore, 

sofrem consideráveis perdas antes da dispersão, por parte de insetos perfuradores (ex.: Curculio sp.). 

Carevic et al. (2009) sugere que as condições climáticas e a disponibilidade de recursos no solo 

têm bastante influência no estado hídrico da árvore e, consequentemente, no desenvolvimento das 

bolotas de azinheira ao longo do verão. A produção de bolota está correlacionada com a precipitação 

anual, primaveril e outonal (Gea-Izquierdo et al., 2006). Segundo Rodríguez-Estévez et al. (2007), a 

produção de bolota depende ainda do estado sanitário da árvore, da manutenção que poderá ter ocorrido 

na árvore (ex. podas), da densidade da própria árvore e das suas características genéticas. Ainda que a 

produção de bolota seja muito irregular ao longo dos anos pelas razões referidas anteriormente, sabe-se 

que o montado de azinho é mais produtivo que o montado de sobro em relação à bolota. Autores de 

estudos conduzidos em Espanha indicam que a produção anual varia entre 7-26 kg por árvore ou, 

segundo outros autores, entre 475-674 kg/ha (Gea-Izquierdo et al., 2006). 

 

1.4.2. Morfologia da bolota 

As bolotas podem apresentar morfologias diferentes de árvore para árvore, exibindo uma 

grande variabilidade no tamanho, peso e forma, inclusive entre indivíduos da mesma espécie e na 

mesma área geográfica. Os comprimentos e diâmetros das bolotas de azinheira variam de 31,9 a 38,1 

mm e de 13,9 a 16,6, respetivamente, e os seus pesos frescos vão de 3,4 a 6,9 g; sendo que o tamanho 

e o peso das bolotas dentro de um mesmo indivíduo permanecem constantes ao longo dos anos 

(Rodríguez-Estévez et al., 2008; Castro, 2009). Todavia, alguns estudos indicam que a ocorrência de 

variações nas condições edafoclimáticas provoca não só alteração no número de sementes produzidas 

anualmente, como também alteração nos seus tamanhos (Galván et al., 2012; Garrido et al., 2005; 

Oliveira, 2014). Por outro lado, Fernandez et al. (2005) assinala a duração do período vegetativo como 

principal causa na variação do tamanho das bolotas em cada árvore, sendo que bolotas maiores resultam 

de adiantamentos na brotação e floração. 

O tamanho da semente é bastante relevante ecologicamente, tanto para a propagação da espécie, 

quanto para o estabelecimento da planta em determinada área (Koenig et al., 2009; Garrido et al., 2005) 

e, nesse sentido, foram encontradas diferenças no crescimento e fisiologia das plântulas que se 
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correlacionavam com diferenças no volume e peso das respetivas bolotas (Bonito et al., 2011; Long e 

Jones, 1996). 

Foi verificado por Oliveira (2014) que bolotas maiores correspondiam a locais com maiores 

níveis de aridez e, ainda, que o tamanho das bolotas está relacionado negativamente com o conteúdo 

em hidratos de carbono solúveis. Numa outra perspetiva, Rodríguez-Estévez et al., (2009) sugeriu que 

os porcos ibéricos possam ter preferência por bolotas maiores, não consumindo bolotas pequenas no 

início da “montanheira”.  

 

1.4.3. Composição química da bolota 

De um ponto de vista geral, as bolotas de Quercus sp. são bastante ricas em hidratos de carbono. 

Estes constituem a principal forma de reserva energética das sementes (Fernández et al., 2005), onde é 

possível encontrar paredes celulares hipertrofiadas, que resultam em locais de armazenamento extra de 

hidratos de carbono, usados durante o processo de germinação (Périsse, 2002). O amido, insolúvel em 

água, pode assumir cerca de 60% da matéria seca total de uma bolota. Além disso, podem também ser 

encontrados nas bolotas hidratos de carbono solúveis, tais como D-glucose e sacarose, variando entre 

os 4,7 e os 11,2% da matéria seca total (Fernández et al., 2005; Almeida et al., 1992).  

O armazenamento de lípidos enquanto reserva energética não é tão comum, contudo no seu 

perfil lipídico estão incluído sobretudo ácidos gordos como o oleico, o palmítico e o linoleico (Tejerina 

et al., 2011; Gea-Izquierdo et al., 2006; Cantos et al., 2003).  

Em relação ao seu conteúdo proteico, as bolotas apresentam baixo teor de proteínas na sua 

constituição, apresentando valores de cerca de 5% em matéria seca (Rodríguez-Estévez et al., 2008), 

podendo variar entre 3,6 e 10,5%, conforme a espécie (Fernández et al., 2005).  

Possuem também fibras e vitaminas, como a A e a E (Vinha et al., 2016), e são ainda ricas 

noutros compostos com efeitos antioxidantes (Rakic et al., 2006), tais como polifenóis, onde se incluem 

os taninos, responsáveis pela adstringência e amargor característicos do fruto (Oliveira et al., 2012). 

Segundo Cantos et al. (2003), na cutícula são também encontrados elevados níveis de polifenóis com 

função de proteger a semente de ataques externos. A composição da casca tem um teor elevado de 

taninos e lenhina, o que afeta a sua digestibilidade (Rodríguez-Estévez et al., 2008). São ainda descritos 

minerais como Fe, Cu, Zn, Mn, Ca, Mg, P e K na sua constituição (Rakić et al., 2006), importantes 

micro e macronutrientes e cofatores enzimáticos no metabolismo do fruto (Gea-Izquierdo et al., 2006). 

No caso da azinheira em particular, a Tabela 1 mostra a composição química dos seus principais 

constituintes. 

 

 

 

 



6 

 

Tabela 1 - Principais constituintes da bolota de Quercus ilex subsp. rotundifolia e respetivos valores médios em percentagem 

por peso seco (% PS); adaptado de Oliveira et al. (2012) e Passarinho et al. (2019). 

Composição química Conteúdo (% PF) 

Amido 30,80 

Lípidos 6,40 

Proteínas 2,26 

Fenóis Totais 3,97 

Taninos 3,81 

 

 

Quando comparados estes valores de bolotas de azinheira (Tabela 1) com valores relativos a 

bolotas de sobreiro, verifica-se que as bolotas de azinheira apresentam menor teor proteico (Rodríguez-

Estévez et al., 2008), cerca de metade da concentração de fenóis totais e de taninos e maiores 

concentrações de hidratos de carbono e lípidos, tal como comprovado por Oliveira et al. (2012). Estes 

resultados estão de acordo com a distribuição geográfica das respetivas espécies, uma vez que é 

conhecido que lípidos e hidratos de carbono retêm água e protegem as sementes da dessecação e das 

baixas temperaturas. Adicionalmente, estes resultados, que mostram maiores concentrações de 

“açúcares” (hidratos de carbono) e menores em taninos nas bolotas de azinheira, vão influenciar a maior 

perceção de doçura nestas bolotas.  

Acresce que, em estudos conduzidos por Rahbi et al. (2016), quando comparadas bolotas de 

azinheira com bolotas de outras espécies de Quercus sp., revelaram maiores concentrações de γ-

tocoferol, evidenciando a possibilidade de utilização da espécie como potencial fonte de biomoléculas 

(com efeito antioxidante) para o desenvolvimento de alimentos funcionais. 

A composição química, à semelhança do que acontece com a morfologia da bolota, depende de 

aspetos genéticos e fisiológicos relacionados com a planta e de fatores externos, como a composição do 

solo e os microrganismos envolventes, condições climáticas e a origem geográfica (Cañelas et al., 

2003). Quando falamos de aspetos fisiológicos, a maturação e, por consequência, a data da queda do 

fruto, são dos principais fatores que interferem com a composição química dos mesmos (Tejerina et al., 

2011; Rodriguez-Estévez et al., 2008).  

Do início ao fim do ciclo de amadurecimento do fruto, foram detetadas diferenças significativas 

na composição química das bolotas; observando-se um aumento no teor de hidratos de carbono e lípidos 

e uma diminuição no teor de taninos e, portanto, uma melhoria no valor nutricional e sensorial do fruto 

(Oliveira et al., 2012; Lopez-Carrasco et al., 2003; Almeida et al., 1992). Neste sentido, a bolota é um 

elemento dinâmico deste sistema agroflorestal, com aspetos variáveis no seu conteúdo em reservas 

energéticas e na sua composição antioxidante, ao longo dos meses do outono e inverno e entre anos 

diferentes (Tejerina et al., 2011). 
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1.4.4. Consumo da bolota 

A bolota é um alimento nutricionalmente rico que pode contribuir para uma dieta equilibrada 

quando consumido regularmente e em conjunto com outros alimentos (Vinha et al., 2016; Ozcan, 2016; 

Silva et al., 2016), ou enquanto nutracêutico (Bainbridge, 2001; Rtibi et al., 2017). Além disso, é 

também um importante produto do montado e, portanto, explorar as suas potencialidades na 

alimentação humana é uma forma de valorizar a flora autóctone e o seu potencial económico na 

Península Ibérica.  

Apesar de atualmente serem utilizadas principalmente para a alimentação dos porcos ibéricos, 

as bolotas foram usadas como parte da dieta humana durante séculos (Fonseca, 2015; García-Gómez et 

al., 2017). São vários os registos da Idade Média que nos remetem para a bolota de azinheira como base 

na alimentação humana nesta região do mundo, antes até da utilização do milho e da batata (García-

Gómez et al., 2017; Rakić et al., 2007; Bainbridge, 2001). A referência na literatura mais antiga sobre 

o assunto pertence a Hesíodo, grego do século VII a.C., na sua obra “Os Trabalhos e os Dias”: “A Terra 

produz bastante sustento… A azinheira está carregada de abundantes bolotas nos seus ramos mais 

altos…” (Hesíodo, 1978). Seguindo-se Estrabão uns séculos mais tarde, historiador romano, que se 

refere à bolota de azinheira como base alimentar do povo Lusitano; considerada o alimento dos homens 

invencíveis (Amorim, 1987).  

Dado que a frutificação da espécie, à semelhança do que acontece nas restantes espécies de 

Quercus, ocorre no período outono-invernal, época do ano em que escasseiam os frutos e vegetais, as 

bolotas constituíam um alimento muito abundante que os povos primitivos aprenderam a consumir. A 

elevada abundância e distribuição homogénea das espécies de árvores de Quercus permitiram que o 

consumo da bolota se generalizasse em toda a Península Ibérica. Tal como aconteceu durante a 2ª 

Guerra Mundial em que recorreram às bolotas durante o racionamento de cereais. Mas o paradigma 

mudou na década de 60 e o seu consumo diminuiu devido à melhoria progressiva das condições de vida 

da população rural com a modernização pós-guerra (Fonseca, 2015; Sottomayor, 2015). 

Durante o longo período de consumo de bolota para alimentação humana, as bolotas de 

azinheira sempre foram as preferidas, uma vez que eram consideradas mais doces e naturalmente mais 

agradáveis ao paladar, sem que fossem necessários tratamentos posteriores à colheita para lhes retirar o 

amargor dos taninos (dado que o seu teor em taninos e fenóis totais é inferior, deixando sobressair o 

sabor dos açúcares presentes) (García-Gómez et al., 2017), apesar de outras também serem utilizadas 

(Matos, 2011). O consumo de bolotas amargas foi possível através de práticas de preparação ou de 

armazenamento que foram surgindo ao longo do tempo. O descasque e a lavagem das bolotas permitem 

a perda do sabor amargo, e a torrefação confere-lhes um sabor diferente (Sálková et al., 2011). 

Estudos realizados com porcos ibéricos demonstraram que estes também preferem 

primeiramente bolotas de azinheira se tiverem opção de escolha, resultados que podem ser justificados 
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pelas maiores concentrações de amido e lípidos nas bolotas desta espécie (Oliveira et al., 2012). A 

composição da semente de azinheira produzida nos montados portugueses é similar à reportada por 

Gea-Izquierdo et al. (2006) nos montados espanhóis. Ainda assim, nem todas as azinheiras produzem 

bolota naturalmente agradável ao palato e consta que o povo português designava de “castanholas” as 

bolotas que eram doces, que apresentavam uma forma mais arredondada e se assemelhavam mais a 

castanhas em sabor, e de “bical” curta ou longa às bolotas mais pontiagudas (Fonseca, 2015). 

 

1.5. Objetivos 

Este trabalho surgiu da necessidade de compreender como reconhecer azinheiras produtoras de 

bolota “doce”, tendo em vista a possibilidade de aumentar o interesse no consumo deste fruto e, 

consequente, de aumentar a valorização da azinheira e do montado onde se insere. Neste sentido, os 

principais objetivos deste trabalho são: 

1) compreender a variabilidade das bolotas no seu conteúdo em hidratos de carbono 

não estruturais e em fenóis totais, ao longo de um gradiente de precipitação, tendo como base a 

hipótese de que bolotas de azinheiras de locais mais áridos são mais doces; 

2) compreender a variabilidade das bolotas no seu conteúdo em hidratos de carbono 

não estruturais e em fenóis totais, face a diferenças na sua forma, baseado na hipótese de que 

bolotas com formas mais arredondadas são mais doces.  

De um modo geral, este estudo pretende perceber a tendência na perceção de doçura das bolotas 

em relação à sua morfologia e às condições climáticas ideais em que estas se encontram. Também, 

considerando o expectável aumento da aridez no nosso país como consequência das alterações 

climáticas, aumentar o número de dados que apoiem a integração de bolotas de azinheira na alimentação 

humana. 
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2. Métodos 

2.1. Área de estudo 

O estudo realizou-se em área de montado (Figura 3), na região do Alentejo, em Portugal. Esta 

região é caracterizada pelo clima temperado, apresentando verões secos e quentes, e invernos chuvosos 

com temperaturas moderadas a frias (Rivas-Martínez et al., 2004). A precipitação média anual (PMA) 

entre os anos de 1980 e 2010 na área de estudo variou de 529 mm a 685 mm (Hijmans et al., 2005).  

 

Figura 3 - Área de montado amostrada. 

 

Estes valores de PMA foram utilizados como indicadores da aridez para selecionar os diferentes 

locais de recolha de amostras. Foram selecionadas seis diferentes áreas de amostragem ao longo de um 

gradiente macroclimático (Tabela 2 e Figura 4).  

 

 

Figura 4 - Pontos de amostragem ao longo de um gradiente climático. A escala de cores representa a precipitação média 

anual entre os anos de 1980 e 2010. 
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Tabela 2 - Localizações dos pontos de amostragem e respetiva precipitação média anual (PMA) entre os anos de 1980 e 

2010. 

Localização PMA (mm) 

Moura 529,00 

Herdade da Coitadinha, Barrancos 549,00 

Rosário, Almodôvar 581,40 

Grândola 629,80 

Herdade do Freixo do Meio, Foros de Vale Figueira 677,50 

Montemor-o-Novo 685,00 

  

 

2.2. Seleção e recolha de amostras 

Para cada um dos seis locais selecionados (Tabela 2) foram coletadas cerca de 100 bolotas de 

cinco árvores adultas, nunca ultrapassando 10km² de área entre indivíduos. As bolotas foram recolhidas 

do solo, para diminuir a probabilidade de recolha de bolotas imaturas, na área correspondente à área 

ocupada pela copa da árvore. 

A seleção dos cinco indivíduos em cada local baseou-se, primeiramente, na escolha de áreas 

que não apresentassem declive acentuado do solo. De seguida, nos respetivos diâmetros do tronco à 

altura do peito (DAP) e no seu aspeto morfológico (Figura 5.A), excluindo árvores que mostrassem 

sinais de doença nas ramificações ou folhas (Figura 5.B) e árvores que não apresentassem, no mínimo, 

40 cm de diâmetro à altura do peito.  

Assim, para cada árvore amostrada foi medido o perímetro à altura do peito (ca. 1,35 m) e, 

posteriormente, calculado o diâmetro do tronco a essa mesma altura. Adicionalmente, foram também 

medidos os diâmetros perpendiculares (Norte-Sul e Este-Oeste) da copa de cada indivíduo. A altura das 

árvores foi estimada utilizando um hipsómetro (Forestry Pro, Nikon, Japão). A área da copa foi 

calculada usando a aproximação de uma elipsoide, de acordo com a Equação 1: 

 

 

Equação 1: Área da copa = π × (
𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒−𝑆𝑢𝑙

2
) × (

𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑒−𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒

2
) 

 

 

Foram realizados dois períodos de amostragem, utilizando para ambos o mesmo desenho 

experimental e a mesma metodologia. A primeira colheita realizou-se em novembro de 2018 e a 

segunda colheita em janeiro de 2019. Em ambas as situações, as bolotas foram guardadas em sacos de 

papel e levadas para o laboratório.  
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Figura 5 - (A) Exemplo de indivíduo amostrado; (B) Exemplo de indivíduo não considerado para o estudo por apresentar 

sinais de doença nas folhas. 

 

Dado o reduzido aproveitamento das bolotas colhidas na primeira colheita, por estarem 

infestadas com larvas de coleópteros (Curculio sp.), foram testados quatro métodos diferentes de 

armazenar as bolotas da segunda colheita.  

 

Tabela 3 - Métodos testados de armazenamento das bolotas para evitar larvas de coleópteros. 

 Método testado 

1 Temperatura e humidade ambiente 

2 4ºC com sílica 

3 4ºC sem sílica 

4 -80ºC com gelo seco 
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Deste teste, avaliaram-se, ao fim de 30 dias, o conteúdo hídrico e o número de bolotas com furo 

de coleópteros, tendo-se concluído que os métodos 3 e 4 permitiam armazenar as bolotas de forma a 

efetuar as análises bioquímicas sem alterações significativas e sem desenvolvimento de larvas. 

 

2.3. Caracterização morfométrica 

Para caracterizar cada uma das amostras recolhidas foram selecionadas 15 bolotas de maior 

calibre, isto é, bolotas com maior volume; com aspeto apelativo, numa perspetiva comercial e sem sinais 

de infeção ou doença; excluindo também bolotas que apresentassem ainda cor verde, indicando não 

estarem num estado final de maturação; e excluindo bolotas que já apresentassem sinais de germinação 

(Figura 6). 

      

 

Figura 6 - Exemplos de bolotas não consideradas para a caracterização morfométrica. (A) Bolota com furo de coleóptero; 

(B) Bolota em início de germinação. 

 

Depois de separadas das restantes, foram realizadas medições individuais a cada uma das 15 

bolotas quanto ao seu peso (Figura 8.C; balança Sartorius, BP 3100 S), diâmetro (Figura 8.A) e 

comprimento (Figura 8.B), com o auxílio de uma craveira eletrónica (Mitutoyo, Digimatic Caliper), 

para que, além do seu peso fresco (PF), fosse possível obter-se informação em relação à sua forma e 

volume. O volume de cada bolota foi calculado considerando aproximação a uma elipsóide, como 

consta na Equação 2: 

Equação 2: Volume da bolota = 
4

3
𝜋 × (

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

2
) × (

𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

2
)

2
 

 

Em relação à sua forma, foi calculada a razão (rácio forma, RF) entre o comprimento e o 

diâmetro de cada bolota, de acordo com a Equação 3: 

Equação 3: RF = 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
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Sabendo que a forma da bolota se assemelha a uma elipsóide, o seu rácio não será unitário, uma 

vez que o comprimento nunca será igual ao diâmetro.  

 

Tabela 4 - Intervalos de valores das classes do Rácio da Forma (RF). 

Classe Intervalo de valores da classe 

I 1,8 – 2,29 

II 2,3 – 2,78 

III 2,79 – 3,26 

 

 

 

Figura 7 - (A) Medição do diâmetro da bolota (mm); (B) Medição do comprimento da bolota (mm); (C) Medição do peso 

fresco da bolota (g); (D) Fotografia a cada amostra com as 15 bolotas selecionadas e recurso ao cartão de cores. 

 

Foram tiradas fotografias às 15 bolotas selecionadas de cada amostra, usando um cartão de 

cores (Color Checker Classic, X-Rite) (Figura 8.D) para posterior correção de cor com o quadrado 

branco no programa ImageJ 1.53c. 
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2.4. Conteúdo hídrico 

As amostras foram colocadas a secar a 70ºC, até estabilizar o peso, e foi determinado o seu peso seco 

(PS) médio. O conteúdo hídrico (CH) médio das amostras foi calculado de acordo com a Equação 4: 

 

Equação 4: CH (%) = (
𝑃𝐹−𝑃𝑆

𝑃𝐹
)  ×  100 

 

2.5. Parâmetros bioquímicos associados à perceção de doçura  

Para esta caracterização utilizaram-se apenas as amostras da segunda colheita, recolhidas em 

janeiro de 2019. Uma vez que a produção do fruto ocorre entre os meses de outubro e fevereiro, estas 

bolotas apresentavam estágios de maturação superiores. 

Para a realização dos ensaios bioquímicos, foram preparadas amostras compostas, 

correspondentes a cada um dos indivíduos amostrados dos seis diferentes locais (30 amostras). 

Selecionaram-se aleatoriamente oito bolotas das 15 caracterizadas anteriormente (descrito em 2.3) e, 

usando um moinho de café, foram transformadas em farinha. Após 48 horas na estufa a 70ºC, para 

evitar a contaminação por fungos, as amostras compostas, foram guardadas num local seco e à 

temperatura ambiente.   

 

2.5.1. Extração e quantificação de hidratos de carbono 

A extração dos hidratos de carbono das bolotas realizou-se a partir de 50 a 70 mg de peso seco, 

de cada uma das amostras compostas, com 2 mL de etanol a 80% (v/v), a 80ºC durante 5 min., 

arrefecidos posteriormente em gelo e centrifugados a 16000 G x 2 min. (Bernardes da Silva et al., 2018). 

O sobrenadante foi utilizado na determinação dos hidratos de carbono solúveis - sacarose, D-glucose e 

D-frutose, enquanto que a fração insolúvel foi usada na quantificação do amido. 

 

2.5.1.1. Hidratos de carbono solúveis 

Os sobrenadantes resultantes foram evaporados na estufa a 70ºC, durante 48h, e o resíduo de 

cada amostra ressuspenso em 1 mL de água ultra-pura.  

A quantificação foi realizada por espectrofotometria, em leitor de microplacas (Bio Tek Modelo 

Epoch2, BioTek Instruments, USA), e ocorreu por métodos enzimáticos através de kits de doseamento 

de sacarose/ D-glucose/ D-frutose (NZYtech, Lda, Portugal), tal como indicado no protocolo dos 

fabricantes (Sebastiana et al., 2016). 
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2.5.1.2. Amido 

A fração insolúvel resultante da centrifugação descrita no tópico 2.5.1 foi usada para a 

determinação do conteúdo em amido. Após secagem a 70ºC durante 48h, trituraram-se as amostras e 

adicionaram-se 250 µL de HCl a 30 % (v/v), agitando a mistura no vortex. De seguida, para promover 

a hidrólise ácida do amido, colocaram-se as amostras a 90ºC durante 10 min., em banho quente a seco, 

e, após esse tempo, arrefeceram-se rapidamente em gelo; adicionou-se, por fim, 500 µL de KOH 5N 

para aumentar o pH da amostra de modo a não interferir com o subsequente doseamento. Para retirar 

impurezas existentes, a amostra foi filtrada com filtros de 0,45 µm de poro (Dinistrat Filter RC 25, 

Sartorius).  

Para a quantificação do amido, a 10 µL de amostra filtrada, juntaram-se 90 µL de água ultra-

pura e 0,9 mL do reagente de DNS (Ácido-3,5-dinitrosalicílico). De seguida, aqueceu-se a solução a 

100°C durante 3 min. e arrefeceu-se em gelo rapidamente até que esta voltasse à temperatura ambiente 

(Arrabaça, 1981). Foram medidas as absorvâncias a 490 nm num leitor de microplacas (Bio Tek Modelo 

Epoch2, BioTek Instruments, USA). A concentração de amido das amostras foi calculada por 

comparação com a curva de concentrações conhecidas de D-glucose e expressa em mg g–1 PS.  

 

2.5.2. Quantificação dos fenóis totais 

Para a quantificação dos fenóis totais, adaptou-se o método descrito por Duarte et al. (2013). 

Primeiramente, procedeu-se à maceração mecânica de cerca de 15 mg de cada amostra composta com 

areia de quartzo (10 a 20 mg) cerca de 30 segundos. Depois, maceraram-se as amostras em metanol na 

proporção de 1:100 (m/v) e promoveu-se a extração durante 1h. Centrifugaram-se as amostras durante 

1 min. a 16000G. A 400 μL do sobrenadante, adicionaram-se 2 mL de reagente Folin-Ciocalteu diluído 

(1:10 v/v), e posteriormente 1,6 mL de Na2CO3 7,5% (m/v).  

Após uma hora de incubação no escuro e à temperatura ambiente, foram medidas as 

absorvâncias a 760 nm, utilizando um leitor de microplacas (Bio Tek Modelo Epoch2, BioTek 

Instruments, USA). A concentração de fenóis totais foi calculada através de comparação com a curva 

de concentrações de ácido gálico e expressa em miliequivalentes de Ácido Gálico (meqAG) g–1 PS.  

 

2.6. Análise dos dados 

A análise dos dados foi realizada no Microsoft Excel 2016 para médias e respetivos desvios 

padrão. A restante análise estatística foi realizada no software RStudio versão 3.6.1. Para avaliar a 

Normalidade e a Homocedasticidade dos dados em estudo, foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk 

e Bartlett, respetivamente. Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para testar diferenças significativas 

entre amostras para os diferentes parâmetros morfométricos e bioquímicos, seguido por testes de Dunn 

para verificar quais as diferenças significativas quando detetadas. Salvo indicação em contrário, todos 
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os testes foram executados com um nível de significância de p < 0,05. De seguida, e através de análise 

gráfica, foi estudada a significância das correlações entre os dados obtidos e as variáveis em estudo, 

utilizando uma tabela de correlação de Spearman. Foram construídos modelos lineares generalizados 

para testar o efeito da precipitação média anual e o efeito da sua forma na composição bioquímica das 

amostras.  

 

Salvo indicação em contrário, todas as fotografias presentes foram tiradas pelo autor da tese. 

 

 

3. Resultados 

3.1. Características morfométricas das bolotas 

A caracterização morfométrica das bolotas de cada uma das azinheiras amostradas teve como 

base a análise dos respetivos pesos frescos, volumes e rácios da forma, tal como mostra a Figura 8, em 

que os respetivos valores estão divididos consoante o local onde foram recolhidas as bolotas.  

Dentro de cada local estudado não foram encontradas diferenças significativas entre as bolotas 

das cinco árvores amostradas para peso fresco, volume e rácio das mesmas, segundo o teste Kruskal-

Wallis para p < 0,05; à exceção das diferenças indicadas nos gráficos.  

Relativamente à variação entre diferentes locais, foram encontradas diferenças significativas 

nos parâmetros do peso fresco e do volume, utilizando o teste Kruskal-Wallis para p < 0,05. No peso 

fresco, foram encontradas diferenças entre amostras recolhidas em Moura (529 mm) e no Rosário 

(581,40 mm) e também entre amostras do Rosário e da Herdade da Coitadinha (549 mm). Além disso, 

foram também encontradas diferenças entre as amostras de Montemor-o-Novo e de Moura e de 

Montemor-o-Novo e da Herdade da Coitadinha. Para o volume, as diferenças significativas observam-

se entre amostras de Grândola e do Rosário e entre as de Moura e as da Herdade da Coitadinha, Rosário 

e Montemor-o-Novo (Figura 8). 
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Figura 8 - Peso Fresco (PF) (g), Volume (cm³) e Rácio da Forma (RF) para as cinco amostras de cada local em estudo. As 

letras minúsculas representam as diferenças significativas entre amostras, utilizando o teste Kruskal-Wallis para p < 0,05, 

N=15. 
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Adicionalmente, quando relacionadas com a precipitação média anual, não foram encontradas 

correlações significativas para os valores dos volumes das bolotas amostradas e para os respetivos pesos 

frescos (Tabela S1.1). Relativamente ao rácio (RF) usado para categorizar a forma das bolotas, podemos 

observar uma ligeira relação negativa com o aumento da precipitação média anual (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Rácio da forma médio para cada amostra ao longo do gradiente macroclimático de precipitação média anual; 

amostras compostas de bolotas (N=15) dos 6 locais de recolha. Cada cor representa um dos seis locais de recolha. A linha 

representa a tendência observada quando ajustados os valores ao modelo linear generalizado (p < 0,05; R2=0,1045; Tabela 

S1.1). 

 

 

Na Figura 10 são apresentadas as amostras separadas por PMA evidenciando diferenças visuais 

na forma e cor entre amostras. Também se observa que dentro de uma mesma árvore, as bolotas 

apresentam características semelhantes entre si.  

Através da categorização em três classes (segundo o RF, para cada amostra), podemos verificar 

que as amostras de três dos seis locais amostrados, com níveis de PMA de 529, 549 e 677,5, 

respetivamente, variam entre as três categorias (I, II e III). Nos restantes locais as amostras distribuem-

se apenas por duas das categorias: Rosário e Grândola apenas nas categorias I e II e Montemor-o-Novo 

apresentando quatro das cinco amostras na categoria I, com exceção de uma que apresenta valores de 

RF representativas da categoria III. 

Além disso também é possível observar-se que para amostras de Grândola, de Moura e da 

Herdade da Coitadinha ocorre maior número de amostras na categoria intermédia (II). 
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Figura 10 - Representação esquemática com fotografias, das bolotas de cada uma das amostras (árvores) e respetiva categoria de RF (I, II ou III), ao longo do gradiente macroclimático de 

precipitação média anual; M - Moura; HC - Herdade da Coitadinha; R - Rosário; G - Grândola; F - Herdade do Freixo do Meio; MN - Montemor-o-Novo. 
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3.2. Conteúdo hídrico e parâmetros bioquímicos associados à perceção de doçura das 

bolotas 

Não foram detetadas diferenças significativas entre árvores de um mesmo local relativamente 

ao conteúdo hídrico e aos parâmetros bioquímicos estudados (hidratos de carbono não estruturais e 

fenóis totais) com o teste Kruskal-Wallis p < 0,05. 

Em relação ao conteúdo hídrico (CH), apresentado em percentagem (Tabela 5), pode observar-

se que variou entre cerca de 15 e 24%, sendo que o valor mínimo pertence ao local com maior PMA e 

o valor máximo ao valor com menor PMA.  

Na análise dos hidratos de carbono não estruturais, o amido apresentou maior concentração em 

todas as amostras compostas, relativamente às concentrações dos hidratos de carbono solúveis, variando 

de cerca de 37 a 88 mg g–1 PS de amostra. Além disso, nos hidratos de carbono solúveis, verificou-se 

que as concentrações variaram de cerca de 4 a 22 mg g–1 PS para a D-glucose, de 6 a 19 mg g–1 PS para 

a D-frutose e de 5 a 31 mg g–1 PS para a sacarose, sendo este último hidrato de carbono o que apresentou 

maior variação nos seus valores (Tabela 5).  

Observou-se também que a concentração total de hidratos de carbono solúveis (D-glucose, D-

frutose e sacarose) e de amido era muito superior à concentração fenólica pelo peso seco de amostra, 

que variou de cerca de seis a 13 mg g–1 PS de amostra. 

 

 

Tabela 5 - Média e desvio-padrão do Conteúdo Hídrico (CH) e das concentrações por peso seco (PS) de D-glucose, D-frutose, 

sacarose, amido e fenóis totais, obtidos a partir das amostras compostas de bolotas para cada árvore recolhida (N=8); as letras 

minúsculas marcam as diferenças significativas entre locais de recolha, utilizando o teste Kruskal-Wallis, para p < 0,05. 

PMA CH (%) 
[D-glucose] 

(mg g¹ PS) 

[D-frutose] 

(mg g¹ PS) 

[Sacarose] 

(mg g¹ PS) 

[Amido] 

(mg g¹ PS) 

[Fenóis Totais] 

(meqAG g¹ PS) 

529 24.1 (± 4.4)a 22.4 (± 3.5)a 19.3 (± 3.4)a 7.0 (± 3.3) 82.6 (± 12.9)a 8.3 (± 4.5)ac 

549 19.9 (± 2.8)abc 14.4 (± 2.3)ac 13.5 (± 1.5)ac 31.9 (± 6.3) 82.2 (± 5.3)a 6.9 (± 4.1)a 

581,4 20.8 (± 1.9)ab 12.9 (± 4.7)ab 12.8 (± 2.8)ad 5.3 (± 4.5) 81.1 (± 7.9)a 11.0 (± 4.1)abc 

629,8 20.2 (± 2.1)ab 6.0 (± 1.9)b 6.5 (± 1.3)b 11.7 (± 5.9) 67.0 (±13.9)ab 8.6 (± 2.3)abc 

677,5 18.3 (± 2.7)bc 4.8 (± 3.0)b 6.1 (± 3.7)bcd 12.4 (± 7.5) 37.9 (± 6.5)b 13.2 (± 7.0)bc 

685 15.4 (± 3.5)c 7.9 (± 4.8)bc 8.1 (± 3.3)bd 23.9 (± 6.5) 38.4 (± 1.2)b 13.9 (± 2.6)b 
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Em relação à variabilidade entre os seis locais de recolha, obtiveram-se diferenças significativas 

para todos os parâmetros, utilizando o teste de Kruskal-Wallis para p < 0,05, à exceção das 

concentrações de sacarose nas amostras. Para o conteúdo hídrico, observaram-se diferenças 

significativas entre as amostras de Moura e da Herdade do Freixo do Meio. E também entre Montemor 

e Moura, Rosário e Grândola, respetivamente. As concentrações de amido também apresentaram 

diferenças significativas entre os dois locais com maior PMA (Montemor-o-Novo e Herdade do Freixo 

do Meio) e os três locais com menor PMA (Rosário, Herdade da Coitadinha e Moura), respetivamente.  

 

3.2.1. Influência da precipitação média anual no conteúdo hídrico e em parâmetros 

bioquímicos associados à perceção de doçura 

O conteúdo hídrico determinado em cinco árvores de cada local de amostragem, e cujos valores 

médios por local de amostragem são apresentados na tabela 2, decresce significativamente com o 

aumento da PMA (Figura 11). 

 
Figura 11 - Conteúdo hídrico médio de cada amostra ao longo do aumento da precipitação média anual; amostras compostas 

de bolotas (N=8) para cada árvore amostrada dos 6 locais de recolha. Cada cor representa um dos seis locais de recolha. A 

linha representa a tendência observada quando ajustados os valores ao modelo linear generalizado (p < 0,001; R2=0,3301). 

 

A variação do conteúdo em hidratos de carbono com a precipitação média anual é apresentada 

na Figura 12. O teor total de hidratos de carbono não estruturais (D-glucose + D-frutose + sacarose + 

amido) decresce significativamente com o aumento do PAM (Figura 12.A), tendência idêntica à que se 

observa para a D-glucose (Figura 12.C), D-frutose (Figuras 12.D) e amido (Figura 12.F).  
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Figura 12 - Concentração de hidratos de carbono não estruturais ao longo do gradiente de precipitação média anual; amostras 

compostas de bolotas (N=8) para cada árvore amostrada dos 6 locais de recolha. Cada cor representa um dos seis locais de 

recolha. A linha representa a tendência observada quando ajustados os valores ao modelo linear generalizado. (A) 

Concentração total de hidratos de carbono não estruturais, D-glucose + D-frutose + sacarose + amido (p < 0,001; R² = 0,7371). 

(B) Concentração de hidratos de carbono solúveis: D-glucose + D-frutose + sacarose (p < 0,001; R² = 0,3529). (C) 

Concentração de D-glucose (p < 0,001; R² = 0,5472). (D) Concentração de D-frutose (p < 0,001; R² = 0,4669). (E) 

Concentração de sacarose (p > 0,5; R2=-0,02031). (F) Concentração de amido (p < 0,001; R2=0,7626). 

 

 
A concentração de sacarose não apresentou qualquer tendência de variação com a PMA (Figura 

12.E), ao contrário dos restantes hidratos de carbono, existindo sempre uma elevada variabilidade no 

teor em sacarose em cada local de amostragem. 
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Apesar do que se verificou para a sacarose, a concentração total dos hidratos de carbono 

solúveis (D-glucose, D-frutose e sacarose) decresce significativamente com o aumento da PMA (Figura 

12.B). 

A razão entre o conteúdo em hidratos de carbono solúveis e amido, insolúvel, não apresentou 

uma tendência significativa de variação com a precipitação média anual (N=8; p > 0,1; R² = 0,07384), 

embora aparente decrescer com o aumento da PMA até cerca de 650 mm. Na gama de PMA entre 

aproximadamente 500-650 mm, o rácio apresentado foi sempre inferior à unidade, evidenciando o 

maior conteúdo em amido das bolotas proporcionalmente aos restantes hidratos de carbono.  

 

 

Figura 13 - Concentração fenólica ao longo do gradiente de precipitação média anual; amostras compostas de bolotas (N=8) 

para cada árvore amostrada dos 6 locais de recolha. Cada cor representa um dos seis locais de recolha. A linha representa a 

tendência observada quando ajustados os valores ao modelo linear generalizado (p < 0,01; R2=0,1863). 

 
 

A concentração de fenóis totais aumentou com o aumento da PMA (Figura 13), mostrando uma 

tendência inversa à observada para os hidratos de carbono não estruturais e realçando a variação 

mostrada no tópico anterior entre hidratos de carbono não estruturais e fenóis.  
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3.2.2. Influência do RF no conteúdo hídrico e em parâmetros bioquímicos associados à 

perceção de doçura 

Depois de analisados os resultados dos parâmetros morfométricos e bioquímicos e as suas 

relações face ao gradiente macroclimático utilizado, é ainda importante realçar os resultados obtidos 

relacionando os dois tipos de parâmetros testados. 

Em relação ao peso fresco e ao volume das bolotas, nenhuma correlação significativa foi 

encontrada com o seu conteúdo hídrico, o total de hidratos de carbono não estruturais e fenóis totais 

(Tabela S1.1). Em relação à forma das bolotas, relacionou-se também o rácio da forma com o conteúdo 

hídrico das bolotas, total de hidratos de carbono não estruturais e de fenóis. 

Também não se observou uma relação linear entre a forma das bolotas e o seu conteúdo hídrico 

(N=8, p > 0,1; R²= 0,03229), ou o conteúdo total em hidratos de carbono não estruturais (N=8, p > 0,05; 

R²= 0,09918).  

No entanto, encontrou-se uma relação negativa entre a concentração fenólica e o rácio da forma, 

como mostra a Figura 14. Isto é, para as amostras em estudo, bolotas mais alongadas têm 

tendencialmente menor conteúdo em fenóis. 

 

 

Figura 14 - Concentração fenólica ao longo do aumento do rácio da forma médio; amostras compostas de bolotas (N=8) para 

cada árvore amostrada dos 6 locais de recolha. Cada cor representa um dos seis locais de recolha. A linha representa a tendência 

observada quando ajustados os valores ao modelo linear generalizado (p < 0,01: R2=0,1864). 
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4. Discussão 

O conhecimento das variações na composição química das bolotas de azinheira, ao longo de 

um gradiente climático de precipitação, permite-nos estabelecer previsões acerca da sua doçura num 

cenário de aumento de aridez. Além disso, o conhecimento de como a doçura se relaciona com a 

morfologia das bolotas, ajuda-nos a descodificar crenças do povo sobre como reconhecer as bolotas 

mais agradáveis, apoiando o regresso da integração de bolotas de azinheira na alimentação humana. 

 

 4.1. Variação no conteúdo em hidratos de carbono não estruturais e em fenóis totais das 

bolotas ao longo de um gradiente de precipitação 

Os parâmetros bioquímicos em foco foram considerados os mais relevantes para a perceção da 

doçura das bolotas: hidratos de carbono não estruturais e fenóis. Foram encontradas diferenças 

significativas no conteúdo em hidratos de carbono e em fenóis para amostras de locais diferentes, 

sugerindo a existência de variação na composição bioquímica causadas pelas diferentes condições 

edafoclimáticas (Fleck et al., 1990). No entanto, para as amostras testadas, a variabilidade entre 

amostras do mesmo local é menor que entre locais diferentes, para os parâmetros acima referidos, 

contrariando o que seria esperado de acordo com Geo-Izquierdo et al. (2006), atribuindo a razão à 

variabilidade genética.  

O conteúdo em hidratos de carbono não estruturais diminuiu com o aumento da precipitação 

média anual, de acordo com o que foi descrito por Galván et al. (2012), ou seja, em locais onde a 

precipitação era menor, as bolotas apresentaram maiores concentrações de hidratos de carbono nas suas 

reservas nutritivas. Esta diminuição observou-se para a D-glucose e D-frutose, e também para o amido, 

o maior constituinte do endosperma das bolotas (Geo-Izquierdo et al., 2006). Isto poderá indicar uma 

estratégia adaptativa da espécie a condições mais desfavoráveis, investindo no conteúdo das sementes, 

se pensarmos numa perspetiva de germinação (Hill, 2010). A sacarose, açúcar solúvel não redutor, 

dímero de D-glucose e D-frutose, não apresentou uma correlação significativa com a precipitação média 

anual. Dado que a hidrólise da sacarose resulta na formação em D-glucose e D-frutose, foi também 

testada a razão entre as concentrações dos açúcares solúveis redutores e a concentração de sacarose, 

que não apresentou qualquer tendência linear com a precipitação média anual. Sendo a razão constante 

ao longo da variável contínua, alterações nas concentrações de D-glucose e D-frutose face a essa mesma 

variável, não terão resultado de alterações na hidrólise ou síntese de sacarose (Yamamori et al., 2016).  

Adicionalmente, testou-se também a razão entre os hidratos de carbono solúveis e os insolúveis 

(amido), não apresentando correlação significativa com a precipitação média anual, o que sugere que, 

uma vez que a concentração em amido é geralmente superior à concentração de açúcares solúveis, uma 

maior perceção de doçura poderá ser maior em bolotas com concentrações de amido superiores. A maior 

perceção de doçura acontece porque a α-amílase presente na saliva degrada o amido mais tardiamente 

e, por ficar mais tempo na boca, provoca a sensação de maior doçura (Lim e Pullicin, 2019).  
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Os valores que se obtiveram neste estudo, para os parâmetros químicos testados, são inferiores 

aos referenciados na bibliografia. Em relação à concentração de hidratos de carbono solúveis, os 

resultados obtidos estão abaixo das percentagens por grama de 11-18% referidas por Oliveira (2014). 

Para o amido, os valores de bibliografia vão de 535 mg g–1 PS (Oliveira et al., 2012) a 920 mg g–1 PS 

(Pacheco, 2015), sendo que os resultados que se obtiveram não passaram dos 82,60 mg g–1 PS. No 

presente trabalho a quantificação foi feita com base em farinha seca a 70˚C, numa tentativa de mimetizar 

a secagem vulgarmente utilizada das bolotas para consumo humano; o que poderá ter promovido a 

hidrólise do amido, daí originando os valores mais baixos. 

Ao testarmos a concentração de fenóis totais, pretendíamos reconhecer, indiretamente, 

amostras com maior conteúdo em taninos e, como tal, bolotas mais amargas e adstringentes (Oliveira 

et al., 2012). A concentração de fenóis totais apresentou uma correlação positiva com o aumento da 

precipitação média anual, sugerindo que bolotas mais amargas se encontram tendencialmente em locais 

mais húmidos (onde a precipitação é maior). Este resultado, sendo inverso ao obtido para os hidratos 

de carbono, sugere que num cenário em que a precipitação média anual diminua (maior aridez), a 

perceção da doçura das bolotas aumente, uma vez que apresentam concentrações superiores de hidratos 

de carbono e inferiores de compostos fenólicos. 

Para as concentrações fenólicas das amostras estudadas (máximo 13,91 mEAG g–1 PS), também 

se obtiveram valores inferiores ao intervalo de valores publicados (19 a 2000 mEAG g–1 PS) por Cantos 

et al. (2003), Oliveira et al. (2012) e Pacheco (2015); ainda que tenhamos de considerar que a 

metodologia utilizada para a sua quantificação tenha sido diferente e, segundo Rakić (2007) e Łuczaj 

et al. (2014), o conteúdo em taninos dependerá do método de secagem e extração das amostras. 

Variações nas concentrações de taninos foram descritas e explicadas por respostas individuais 

ou coletivas das árvores a danos ocorridos, alterações sazonais, maturação dos próprios frutos, 

diferentes genótipos e variações locais (Fleck et al., 1990). Segundo Frutos et al. (2004) é, 

particularmente, observado um aumento no teor de taninos nas plantas quando expostas a altas 

temperaturas, stress hídrico, excesso de intensidade luminosa e baixa qualidade no solo, o que pode 

explicar que bolotas com menos água, apresentem mais fenóis totais, onde se incluem os taninos. Foi 

isso que se observou ao relacionarmos os resultados obtidos do teor em fenóis totais com o conteúdo 

hídrico médio das amostras; verificamos que apresentaram uma correlação negativa, também observada 

nos fenóis totais ao longo do gradiente climático de precipitação 

A percentagem média de água (conteúdo hídrico) revelou, uma correlação negativa com a 

precipitação média anual. A variação do conteúdo hídrico, a par com a variação em hidratos de carbono, 

pode estar relacionada com a capacidade dos hidratos de carbono em reter água e, assim, proteger as 

sementes da dessecação (Vazquez, 1998; Merouani, 2003). Sabendo que todas as amostras foram 

tratadas sob as mesmas condições, também não é de excluir que estes resultados possam ser explicados 

pelas variações e condições sazonais no ano da colheita das amostras, como por exemplo a temperatura. 
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Contudo, seriam necessários estudos complementares ao longo de uma escala temporal para que se 

avaliassem essas diferenças. 

 

4.2. Variação no conteúdo em hidratos de carbono não estruturais e em fenóis totais das 

bolotas face a diferenças na sua forma 

A sabedoria popular indica que as bolotas mais doces são mais arredondadas. Ao utilizarmos a 

razão entre o comprimento e o diâmetro das bolotas (RF - rácio da forma), sabemos que quanto mais 

próximos estes dois valores estiverem, mais a forma da bolota se aproximará de uma esfera. Como tal, 

bolotas mais arredondadas terão rácios mais próximos de um e bolotas mais alongadas terão rácios mais 

elevados. 

A concentração fenólica variou com rácio da forma, revelando que bolotas mais alongadas terão 

menos fenóis totais na sua composição, e por essa razão, não revelando tanto amargor, poderem ser 

consideradas mais doces. Contudo, não foi encontrada qualquer relação entre o rácio da forma e a 

concentração em hidratos de carbono não estruturais, que seriam os responsáveis pela doçura, pelo que 

a hipótese de que bolotas mais redondas seriam mais doces não é suportada pelo presente estudo. 

Mesmo que se considere que a perceção de doçura resulte do balanço entre os hidratos de carbono e os 

fenóis, também não seriam as bolotas mais redondas as mais apetecíveis. Geo-Izquierdo et al. (2006), 

indica que são encontradas diferenças químicas para amostras com morfologias semelhantes, atribuindo 

a razão à variabilidade genética. 

Analisados os parâmetros morfométricos das bolotas selecionadas, observou-se que bolotas 

recolhidas de um mesmo indivíduo eram visualmente semelhantes entre si. No entanto, apresentaram 

diferenças no aspeto morfológico quando comparadas com bolotas amostradas de outras árvores, 

pertencessem ou não ao mesmo local de colheita. Esta primeira abordagem deu-nos a entender que 

existiria variabilidade entre amostras recolhidas no mesmo local do gradiente e entre amostras 

recolhidas em locais diferentes. Contudo, apesar destas diferenças detetadas visualmente, a 

variabilidade entre os pesos frescos, volumes ou rácios de bolotas recolhidas dentro da mesma área 

geográfica, foi inferior à variabilidade entre locais, ao contrário da descrição de Galván et al. (2012) 

que refere diferenças morfológicas significativas ao nível populacional. Esta ausência de diferenças 

significativas poderá ser justificada pelo reduzido número de indivíduos amostrados em cada local e 

por terem sido selecionadas as bolotas com maior desenvolvimento/calibre; sendo importante salientar 

que o desenho experimental deste trabalho foi idealizado primeiramente para entender as diferenças ao 

longo do gradiente macroclimático e, portanto, em relação à variável contínua, a precipitação média 

anual.  

Ocorreram, no entanto, diferenças significativas nos volumes e pesos frescos entre amostras de 

locais diferentes. Apesar de não se ter observado uma relação linear significativa entre a precipitação 

média anual e o volume e peso fresco das bolotas, ou o seu rácio RF, algumas das diferenças observadas 
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ocorreram entre locais com precipitações médias anuais em extremos opostos dentro do gradiente em 

estudo, sugerindo que com um maior número de amostras fosse possível encontrar uma relação entre 

os parâmetros referidos acima e a precipitação média anual. 

 

5. Conclusão 

Este estudo surgiu e contribuiu para dar resposta à necessidade de compreender melhor a 

“doçura” característica de algumas bolotas da espécie Quercus ilex subsp. rotundifolia e tentar 

acrescentar-lhe valor: valor comercial ao fruto e valor em serviços de ecossistema à espécie, que começa 

a apresentar sinais de declínio no nosso país com o aumento da aridez.  

Numa perspetiva societal, aumentou o conhecimento sobre as bolotas “doces” e, portanto, mais 

apetecíveis para o consumidor, e revelou-se importante pela interação entre a Ciência e o conhecimento 

empírico que serviu de mote à escolha deste tema. Por outro lado, perante uma abordagem académica, 

obtiveram-se resultados relevantes para servirem de base a estudos futuros sobre a relação entre a forma 

das bolotas e a sua composição química ao longo de um gradiente. 

Concluiu-se que concentrações médias mais elevadas de hidratos de carbono não estruturais 

tendencialmente correspondem a níveis de precipitação média anual inferiores. Relação que é positiva 

para as concentrações de amido e de hidratos de carbono solúveis, e que é negativa para concentrações 

fenólicas. Deste modo, num cenário de alterações climáticas em que o aumento da aridez se intensifique 

na zona sul do nosso país, a tendência obtida sugere bolotas com maiores concentrações de amido, D-

glucose e D-frutose e menores concentrações fenólicas na sua composição e, como tal, bolotas mais 

“doces”. 

Adicionalmente, concluiu-se que a forma das bolotas apresenta apenas, através do rácio entre 

o seu comprimento e diâmetro, uma ligeira relação negativa com a concentração fenólica total, não 

apresentando qualquer relação com a sua composição em hidratos de carbono não estruturais e, 

portanto, não sendo suficiente para se afirmar que bolotas mais redondas são mais “doces”. 

 

5.1. Perspetivas futuras 

Deste trabalho, embora preliminar, concluíram-se aspetos importantes em relação ao conteúdo 

em hidratos de carbono não estruturais e de como este poderá ser influenciado pela precipitação média 

anual. Porém, falta compreender com mais detalhe a composição em fenóis das bolotas, em particular, 

dos taninos (principais responsáveis pelo amargor) ao invés de fenóis totais, e outros parâmetros e 

fatores a explorar que possam influenciar a perceção de doçura das bolotas de azinheira, como o seu 

índice de acidez. Seria também importante repetir este tipo de estudo, aumentando o número de 

amostras por local, e além da precipitação média anual, acrescentar a temperatura como variável 
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preditora e análises ao solo em cada local de colheita, de modo a encontrar outros fatores de 

variabilidade.  

Além disso, seria relevante comparar os parâmetros de uma amostra com bolotas consideradas 

“doces” pelos consumidores com as tendências obtidas para os parâmetros em estudo ao longo do 

gradiente climático. Foi feita uma primeira aproximação (Apêndice II), mas a quantidade de bolotas 

recolhidas não foi suficiente para sistematizar esta abordagem. 

Adicionalmente, analisar também a variabilidade apresentada em bolotas de uma mesma árvore 

em relação a características morfométricas e parâmetros bioquímicos relacionados com a perceção de 

doçura, realizando ensaios bioquímicos individuais a amostras escolhidas de bolotas. 

Por último, tentar compreender como se distribuem espacialmente as árvores com bolota doce 

no montado e qual a estratégia adotada pela espécie tendo em conta que só algumas árvores apresentam 

essa característica; mapeando as árvores produtoras de bolota “doce” para que possam ser comparadas 

fenotípica e geneticamente com azinheiras vizinhas. 
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Apêndice I - Tabela Suplementar 

Tabela S1.1 - Coeficiente de correlação de Spearman entre a PMA (azul) e as variáveis biométricas (A-Altura, DAP-Diâmetro à altura do peito, COPA, n=30) (verde), variáveis morfométricas 

(PF-Peso Fresco, COMP-Comprimento, DIAM-Diâmetro, VOL-Volume, RF-Rácio Forma, n=15) (amarelo) e variáveis bioquímicas (CH-Conteúdo hídrico, GLU-D-glucose, FRU-D-frutose, 

SAC-sacarose, SAS-Soma dos Hidratos de Carbono Solúveis, RAS-Razão entre os Hidratos de carbono Solúveis, AMIDO, SHC-Soma dos Hidratos de Carbono Não Estruturais, n=8) (vermelho). 

A negrito estão os valores com significância relevantes para o estudo em causa. Níveis de significância representadas por: “*” P≤0.05, “**” P≤0.01, “***” P≤0.001. 

 PMA A DAP COPA PF COMP DIAM VOL RF CH GLU FRU SAC SAS RAS 
AMID

O 
SHC 

PMA                  

A  0.21                  

DAP  0.12   0.15                 

COPA  0.26   0.58***  0.31                

PF  0.35  0.16   0.03   0.07               

COMP -0.21   0.20  -0.06   0.23   0.33              

DIAM  0.35   0.09  -0.03  -0.07   0.78***  0.10             

VOL  0.12   0.13   0.05   0.00   0.81***  0.56**  0.83***           

RF -0.42*  0.16  -0.04   0.33  -0.31   0.69*** -0.60*** -0.15           

CH -0.61*** -0.02  -0.02  -0.07  -0.23   0.06  -0.37* -0.22   0.29          

GLU -0.75*** -0.28  -0.16  -0.25  -0.08   0.12   0.04   0.14   0.11   0.34         

FRU -0.72*** -0.27  -0.18  -0.23  -0.09   0.10   0.03   0.11   0.11   0.32   0.93***       

SAC -0.08   0.23   0.12   0.27   0.13   0.44*  0.29   0.44*  0.17  -0.09   0.15   0.09       

SAS -0.63*** -0.11   0.02  -0.02  -0.11   0.28   0.08   0.24   0.21   0.22   0.81***  0.76***  0.66***     

RAS -0.46* -0.42* -0.19  -0.40* -0.07  -0.20  -0.09  -0.14  -0.11   0.24   0.59***  0.62*** -0.62***  0.08     

AMID

O 
-0.83*** -0.01  -0.12  -0.08  -0.23   0.34  -0.20   0.03   0.44*  0.54**  0.67***  0.60***  0.23   0.61***  0.32    

SHC -0.82*** -0.09  -0.13  -0.12  -0.21   0.32  -0.06   0.13   0.34   0.42*  0.78***  0.71***  0.46*  0.83***  0.22   0.91***  

RHC  0.32  -0.02   0.19   0.20   0.23   0.00   0.35   0.27  -0.21  -0.38*  0.15   0.18   0.50**  0.41* -0.28  -0.41* -0.12  
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Apêndice II - Provas de degustação com bebidas de bolota 

Para avaliar a perceção de doçura dos consumidores das amostras estudadas, foram 

selecionadas três amostras de dois pontos de recolha com precipitações médias anuais diferentes 

(Moura, 529 mm e Herdade do Freixo do Meio, 677,50 mm) e foram realizadas três sessões de provas 

de degustação com 30 inquiridos cada.  

 1. Preparação das bebidas de bolota 

Em primeiro lugar, retirou-se o pericarpo (casca) e a cutícula às bolotas. De seguida, o 

endosperma foi triturado com água numa proporção de 1:3, peso (g) / volume (mL), numa 

liquidificadora comum, até se obter uma suspensão aparentemente homogénea. Posteriormente, 

procedeu-se à coação da suspensão por três vezes (Figura S2.1) de forma a obter um filtrado homogêneo 

isento de vestígios de endosperma de bolota de tamanho superiores à malha do filtro (< 1 mm2). 

 
Figura S2.1 - Filtração da suspensão aquosa, bebida, de bolotas de Quercus ilex subsp. rotundifolia. (A) Filtração da bebida 

pela primeira vez; (B) Sedimento obtido após as três filtrações realizadas na preparação de cada bebida. 

 

O conteúdo total da bebida em sólidos solúveis (TSS, do acrónimo em inglês total soluble 

solids) foi determinado pelo grau Brix (ºBrix) usando um refratómetro (Atago, Pallete). Neste caso, 

como acontece em todos os frutos, o conteúdo em TSS é maioritariamente constituído por açúcares 

solúveis (como a sacarose, glucose, frutose, mas não o amido), embora outras substâncias solúveis 

possam também contribuir para o ºBrix. O valor de ºBrix expressa a percentagem de TSS existente na 

amostra, em g de TSS/ 100 g. No caso de uma solução ou suspensão aquosa, como é o caso das bebidas 

de bolota, o ºBrix é expresso em g de TSS/ 100 mL.  
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2. Provas de degustação das bebidas de bolota 

Através do questionário simples apresentado na Figura S2.2, foi solicitado aos inquiridos que 

selecionassem uma das opções de resposta face à sua intenção de voltar a beber a respetiva bebida 

(Jayasena e Cameron, 2007), para que fosse calculada a % de aceitação como mostra a Equação S1.  

 

Figura S2.2 - Inquérito apresentados aos provadores das bebidas de bolotas de Quercus ilex subsp. rotundifolia. 

 

Equação S1: % aceitação = 
𝑁º 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑜𝑢 𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑚 > 2

𝑁º 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎
 × 100 

 

 
Os resultados obtidos, apresentados na Tabela S2.1, evidenciam a aceitação positiva das 

bebidas aquosas preparadas com bolotas de Quercus ilex subsp. rotundifolia que variou entre 57% e 

80%. A aceitação foi mais elevada quando as bolotas eram provenientes de Moura (M1-M3), onde o 

ºBrix variou de 5,7 a 6,7 %, do que quando provinham da Herdade do Freixo do Meio (F1-F3) cujos 

valores de ºBrix variaram entre 5,5 a 5,7 %. A aceitação da bebida sugere uma dependência do teor em 

açúcares solúveis, mas que terá de ser confirmada com uma maior amostragem.  

 

Tabela S2.1 - Aceitação das bebidas de bolotas de Quercus ilex subsp. rotundifolia e respetivo teor em açúcares solúveis 

(ºBrix). M – Bolotas recolhidas em Moura; F – Bolotas recolhidas na Herdade do Freixo do Meio; 1, 2 e 3 referem-se a sessões 

distintas de provas. 

ID amostra ºBrix (%) Aceitação (%) Pontuação 

M1 6,5 80 91 

M2 6,7 70 83 

M3 5,7 63 79 

F1 5,7 70 88 

F2 5,5 57 80 

F3 5,6 63 81 
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Na avaliação da aceitação das bebidas de bolota, em que cada provador experimentou uma 

bebida de cada um dos locais, foi ainda solicitado que respondessem à pergunta: Qual das bebidas 

achou mais doce?  

As respostas obtidas (Tabela S2.2) mostram que a perceção de doçura por parte dos 

consumidores acompanha o teor em açúcares solúveis determinado pelo ºBrix (Tabela S2.1), sendo, 

assim, maior nas bebidas produzidas com bolotas de Moura (maior ºBrix).  Também o conteúdo em 

fenóis, relacionado com o seu amargor, tende a ser menor em bolotas provenientes de Moura, pelo que 

não é de excluir a interação destes dois componentes no grau de aceitação das bolotas para consumo 

humano na forma de bebidas ou em outras formas. 

 

 

Tabela S2.2 - Perceção de doçura das bebidas de bolotas de Quercus ilex subsp. rotundifolia. 

Qual achou mais doce? 
 

Sessão 1 
   

Sessão 2 
   

Sessão 3     

Não conseguiu decidir-se por uma 
   

4 
   

5 
   

2     

Moura 
   

15 
   

14 
   

15     

Herdade do Freixo do Meio 
   

12 
   

11 
   

13     

 
 

 

A abordagem seguida neste estudo preliminar, indica que bebidas aquosas muito simples de 

bolota de azinheira podem ter elevada aceitação por parte dos consumidores e que o nível de aceitação 

depende do teor em açúcares solúveis.  Também o conteúdo em fenóis, relacionado com o seu amargor, 

tende a variar inversamente com o conteúdo em hidratos de carbono solúveis, pelo que não é de excluir 

a interação destes dois componentes no grau de aceitação das bolotas para consumo humano, na forma 

de bebidas ou em outras formas. 


