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O escaravelho-da-batateira (nome científico: Leptinotarsa decemlineata Say, 1824, 

família: Chrysomelidae) é uma espécie nativa da América do Norte. Introduzida na 

Europa (França) em 1922. Foi detetado em Portugal, pela primeira vez, em 1943.

O escaravelho-da-batateira mede 8,5-11,5 milímetros de comprimento1,2,3. Possui asas an-

teriores modificadas a recobrir as asas posteriores, apresentando pigmentação, geralmen-

te, com riscas pretas e brancas ou amarelas. A cabeça e o tórax são escuros e o corpo é 

amarelo-pálido com dez riscas pretas longitudinais4 (FIGURA 1).

O escaravelho-da-palmeira alimenta-se exclusivamente de plantas da família Solana-

ceae, sendo a batateira a sua planta preferida. Na sua ausência, este inseto pode alimen-

tar-se do tomateiro, da beringela e de algumas plantas espontâneas (p.e. erva moira)2.

 

FIGURA 1. Escaravelho-da-batateira (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Besouro-da-batata)

Curiosidade: cada fêmea põe cerca de 700-800 ovos, desde que a temperatura ambiente 

seja superior a 15°C 2.
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