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Contexto 
As bolotas de carvalho oferecem um potencial considerável como um PFNL. Além da sua importância no 
reflorestamento e alimentação animal, a sua utilização na alimentação humana começa a gerar interesse. 
Todos os anos, para além da irregularidade de produção, uma grande parte da bolota é perdida ou alterada e 
a sua qualidade deteriora-se com o tempo.  As bolotas são conhecidas como sementes recalcitrantes e devem 
então ser tratadas como frutos. Elas não podem ser armazenadas com sementes florestais. A sua 
armazenabilidade é particularmente difícil porque não suportam nem desidratação moderada (teor mínimo de 
humidade superior a 30%) nem toleram temperaturas fortemente negativas e por causa de fungos patogénicos, 
daí a importância de uma metodologia que supere este problema. 

 

Objetivo 
Resolver o problema da fragilidade das bolotas utilizadas para reflorestamento e alimentação animal, 
melhorando o processo da sua conservação por um período próximo de um ano. 

 

Resultados 
A conservação das bolotas é realizada por um conjunto de processos que começa na colheita e termina no 
armazenamento. Após 8 meses de armazenamento da bolota, as taxas do conteúdo hídrico, da percentagem 
de germinação e de infestação foram utilizados como indicadores de qualidade. 

1. As bolotas colhidas diretamente das árvores e recolhidas em lonas foram mais bem conservadas do 
que as recolhidas diretamente do solo. 

2. As bolotas colocadas na câmara fria (temperatura: +4 °C e humidade relativa: 80%) foram mais bem 
armazenadas do que as mantidas em atmosfera ambiente 

Tema: 1-  Melhoramento da Produção 
Posição na Mudança de Valor: I&D 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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3. O embalamento em barril (conteúdo de humidade > 35%) foi melhor do que com saco de juta e a caixa 
de plástico (P= 0.035<0.05).  

4. O melhor substrato em que as bolotas foram bem armazenadas é a turfa, em comparação com as 
agulhas de pinheiro e com a ausência do substrato (P= 0.001). 

5. Os fungicidas tiveram uma ação preventiva e não curativa. 

 

Recomendações 
 Durante a colheita, é recomendado selecionar boas bolotas, incluindo frutos maduros e excluindo 

bolotas mortas (vazias) e podres (fungos patogénicos) e aquelas com buracos (pragas de insetos). 
 Durante o armazenamento é recomendado: 

o Desinfeção da câmara fria antes do armazenamento 
o Tratamento das bolotas bem ordenadas com um fungicida antes do armazenamento e 

periodicamente como uma forma preventiva para controlar a propagação de fungos em bolotas 
saudáveis. A termoterapia também pode ser usada, especialmente para as bolotas dedicadas 
à alimentação animal: mergulhar as bolotas em água quente a 41° C durante 3 horas e depois 
voltar a secá-las suavemente.  

o Embalamento das bolotas em recipiente hermético meio cheio e envolva-as com turfa 
(camadas alternadas de bolotas e turfa).  

o Colocação das bolotas num ambiente com temperatura entre 0-4ºC e humidade relativa de 
80%. 

o Periodicamente, mexer e ventilar os recipientes e controlar a viabilidade e qualidade das 
bolotas. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Impacto: manter bolotas de boa qualidade, a médio prazo, ajudará os silvicultores a encurtar a permanência 
das plântulas de sobreiro em viveiro, o que reduz consideravelmente o custo da sua produção e melhora a sua 
qualidade, aumentando assim as hipóteses de uma plantação bem-sucedida. Também ajudará a gerir melhor 
a bolota para a criação de gado e, portanto, a melhorar o rendimento da população local: Para além da 
irregularidade da frutificação, o custo do processo de conservação da bolota pode ser elevado em grande escala. 
O uso de fungicidas pode causar toxicidade e deterioração na qualidade da bolota. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A gestão da colheita de bolotas merece uma atenção especial por parte dos silvicultores, que devem, através de
uma abordagem participativa, encontrar um compromisso com os utilizadores da floresta para conjugar a
irregularidade da oferta de forma sensata. As investigações em curso e futuras sobre a conservação da bolota
são diversas e estão relacionadas não só com a regeneração do sobreiro, mas também com o potencial pastoral
da bolota. Elas apontam, especialmente, para a diminuição do custo do processo para armazenamento de maior 
duração. A utilização de produtos antifúngicos naturais também pode ser interessante para a conservação da
bolota de boa qualidade. 

 
 © Boutheina Stiti 

 

Informação adicional 
Boutheina STITI. 2015. La conservation des glands de chêne-liège: un maillon important de la régénération. Fiche 
technique FAO in Filière des semences forestières et pastorale en Tunisie. Annexe 2 (141-143). Fao - Direction 
Générale des Forêts (DGF).Tunisie. 

(PDF) La conservation des glands de chêne-liège: un maillon important de la régénération Filière des semences 
forestières et pastorales en Tunisie (researchgate.net) 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


