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ESPÉCIES DE LIBELLULIDAE (ODONATA, ANISOPTERA) OCORRENTES NO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. I. TRAMEINAE. Ângelo Parise Pinto, Elio Corseuil (orient.) (PUCRS). 
Odonata reúne os insetos designados vulgarmente de libélulas ou lavadeiras. A ordem configura entre as 

mais estudadas de Insecta, trata-se de um grupo relativamente pequeno, sendo reconhecidas cerca de 5300 espécies 
distribuídas em todas as regiões zoogeográficas. Os imaturos, assim como os adultos, são predadores ativos e 
ocupam elevado nível trófico. Historicamente as libélulas têm recebido pouca atenção dos pesquisadores no Estado, 
embora os estudos dedicados exclusivamente à fauna local tenham iniciado em 1971, com os trabalhos de Costa e 
Teixeira; desde então, pouco tem sido acrescido para seu conhecimento. Com objetivo de caracterizar os odonatos 
ocorrentes no Estado, é apresentada uma lista das espécies de Trameinae, com informações taxonômicas, biológicas 
e distribucionais. Os dados foram obtidos em pesquisa bibliográfica e exame das etiquetas dos espécimes depositados 
nas principais coleções estaduais. As determinações foram realizadas por meio de material descritivo e da 
comparação com espécimes identificados por especialistas. Libellulidae agrupa 1118 espécies em 143 gêneros, sendo 
a de maior riqueza dentre os Anisoptera. No Brasil são registradas aproximadamente 200 espécies, distribuídas em 
35 gêneros, dos quais 17 ocorrem no RS. As espécies de Trameinae apresentam porte médio a grande, última 
antenodal incompleta, asa posterior com a base larga e envergadura maior que o abdômen. São exímios voadores e 
de hábito migratório, características que lhe conferem ampla distribuição. Neste trabalho são listadas Miathyria 
marcella (Selys, 1857); Pantala flavescens (Fabricius, 1798); Tauriphila risi Martin, 1896; Tramea binotata 
(Rambur, 1842) e Tramea cophysa Hagen, 1867; já referidas na bibliografia. Acrescenta-se Miathyria simplex 
(Rambur, 1842) e Tauriphila argo (Hagen, 1869) como novas ocorrências. Não constam nas coleções examinadas T. 
binotata ou qualquer exemplar do gênero Idiataphe, ainda que citados para o Estado. 
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