
Hilésinas do pinheiro
Tomicus destruens Woll. e Tomicus piniperda L. 
(Coleoptera, Scolytidae)
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T. piniperda é uma importante praga, 
largamente distribuída pela Europa, 
América do Norte e Ásia, enquanto que  
T. destruens tem uma distribuição mais 
restrita, na zona da bacia Mediterrânica 
até às regiões atlânticas de França.  
No entanto, estas duas espécies podem  
ter áreas geográficas sobrepostas na 
bacia Mediterrânica. 

Devido às semelhanças morfológicas entre 
estas duas hilésinas do pinheiro, muitos 
dos trabalhos publicados nos países 
Mediterrânicos que reportavam danos 
associados a T. piniperda referiam-se  
na realidade à espécie T. destruens.



Árvores 
hospedeiras
As hilésinas do pinheiro têm como 
árvores hospedeiras várias espécies 
de pinheiro, nomeadamente o 
pinheiro bravo, pinheiro-manso  
e o pinheiro-de-Alepo. 

Figura 3 

Indivíduo adulto.

Figura 2 

Rebento de pinheiro-manso  
com orifício rodeado por  
resina cristalizada.

Figura 1 

Pequenos orifícios no tronco  
de pinheiro-manso.

Figura 4 

Ciclo biológico de Tomicus sp..  
Modificado de Diego Gallego Cambronero, 2006.

Biologia
• Uma geração por ano, no 

entanto, é frequente observa-
rem-se dois períodos de  
reprodução por ano.

• T. piniperda tem um pico de voo 
na primavera, enquanto que  
T. destruens voa durante os  
meses de outubro e novembro.  
Os adultos voam em busca de 
material hospedeiro em declínio 
para se reproduzirem (madeira 
fresca não descascada, pinheiros 
decrépitos ou em stress) (Figura 4).

• Espécies monogâmicas, as 
fêmeas são as primeiras a pene-
trarem na casca, sendo mais tarde 
seguidas pelos machos, o acasa-
lamento dá-se na câmara nupcial. 
Os adultos infestam principal-
mente a parte média-superior do 
tronco de pinheiros adultos. Após 
o acasalamento as fêmeas põem 
os ovos ao longo de uma única 
galeria longitudinal (Figura 4). 

• Em árvores em pé as galerias  
estão orientadas para cima.  
A fecundidade e o comprimento  
da galeria materna são significa-
tivamente afetados pela densi-
dade de colonização, a compe-
tição com outras espécies  
e a espécie de pinheiro atacada.

• As larvas alimentam-se no  
floema e escavam galerias que 
se desenvolvem perpendicular-
mente à galeria materna, termi-
nando numa câmara pupal  
escavada na casca e de onde os 
novos adultos fazem um orifício 
de saída e emergem (Figura 4). 

• Existem quatro instares larvares. 
Para T. destruens, o período pupal 
é normalmente curto podendo 
variar entre os 12 e 22 dias. São 
necessários cerca de 80 dias para 
se desenvolverem e emergirem. 

• Após a emergência os jovens 
adultos passam por um período  
de alimentação para atingirem  
a maturação sexual. Esta alimen-
tação ocorre nos rebentos do  
ano onde é possível observar 
orifícios de entrada muitas  
vezes rodeados por resina  
cristalizada (Figura 2). Esta fase 
de maturação ocorre de maio  
a setembro para a espécie  
T. destruens e de julho a 
dezembro para T. piniperda.

Identificação
• Pequenos orifícios no tronco 

(secção média-superior)  
(Figura 1), rebentos do ano  
com orifícios de entrada muitas 
vezes rodeados por resina 
cristalizada (Figura 2).

• Insetos com tamanho 
compreendido entre 3 e 5,5 mm 
(Figura 3). 
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Fatores  
de Risco
As densidades de hilésinas podem 
aumentar dramaticamente quando 
existe grande disponibilidade de 
material lenhoso onde os indivíduos  
se possam reproduzir. Resíduos 
dispersos e locais de armazena-
mento de material lenhoso com 
casca, são condições que podem 
desencadear o crescimento  
das populações de hilésinas.

Medidas preventivas

• Não deixar sobrantes no terreno 
após as operações silvícolas 
(Figura 8).

• Evitar a permanência na 
propriedade de árvores 
enfraquecidas ou mortas.

• Melhorar o estado sanitário  
das árvores, através de podas  
e desbastes.

Danos
• Os adultos perfuram a casca 

(orifícios de entrada) e escavam 
galerias onde são postos os  
ovos (Figura 1). As larvas alimen-
tam-se no floema e podem,  
em casos mais extremos, levar  
à morte da árvore hospedeira  
por interrupção da circulação  
da seiva (Figura 5).

• Os jovens adultos alimentam-se 
nos rebentos do ano, escavando 
túneis (Figura 6). Os danos  
são muitas vezes impercetíveis  
e considerados de pouca impor-
tância. No entanto, quando  
a fase de alimentação ocorre  
cedo, a alimentação pode ocorrer 
em rebentos do ano anterior,  
e consequentemente, todos os 
novos rebentos em expansão 
podem ser afetados. Estes 
rebentos do ano anterior 
murcham, ficam acastanhados e 
caem (Figura 7). Quando os níveis 
populacionais são elevados, pode 
ocorrer uma intensa desfoliação, 
decréscimo no crescimento e 
crescente suscetibilidade das 
árvores a subsequentes ataques.

• As galerias das hilésinas no 
tronco providenciam um micro-
clima favorável ao desenvolvi-
mento, bem como alimento 
diversificado e abundante para 
várias espécies de nemátodos. 

Figura 5 

Pinheiro-manso completamente 
seco após ataque de hilésina.

Figura 8 

Sobrantes de desbaste e desramação de pinhal manso.

Figura 6 

Pormenor de galeria escavada 
durante a fase de alimentação  
num rebento do ano.

Figura 7 

Rebento murcho e seco  
após ataque de hilésina  
na fase de alimentação.
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Meios de luta
• Quando a descendência estiver 

ainda dentro da árvore (antes  
da fase de voo), as árvores muito 
atacadas (Figuras 1 e 5) devem  
ser abatidas e o material lenhoso 
deve ser destruído. 

• Durante a fase de voo  
(T. piniperda tem um pico de  
voo na primavera, enquanto  
que T. destruens voa durante os 
meses de outubro e novembro), 
instalar armadilhas do tipo  
multifunil com atrativos  
químicos ou armadilhas de toros. 

• As armadilhas de toros são 
constituídas por três secções  
de pinheiro recém cortado 
(material proveniente de 
árvores mal conformadas ou 
dominadas), devem ter cerca 
de 50 cm e um diâmetro entre 
15 e 20 cm. Estes toros devem 
ser substituídos quinzenal-
mente e a madeira destruída 
ou pelo menos descascada.

• Para utilização nas áreas 
afetadas, comercialmente 
existe apenas uma feromona  
no mercado para estas espé-
cies de hilésinas, designada  
por Tomowit, sendo necessária 
a reposição da feromona nas 
armadilhas multifunil de dois 
em dois meses (Figura 9).
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Figura 9 

Armadilha  
multifunil.


