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O oeste de Santa Catarina, localizado na Província Biogeográ-
fica da Mata de Araucária, caracteriza-se pela presença da Flores-
ta Ombrófila Mista. Havendo, no entanto, áreas de Floresta Esta-
cional Semidecidual, principalmente ao longo do Rio Uruguai, e 
alguns de seus afluentes, por exemplo o Rio do Peixe (Klein 
1978, Straube & Di Giácomo 2007). 

O conhecimento sobre a avifauna do oeste de Santa Catarina, 
assim como, de outras regiões do Estado, vem ganhando um acu-
mulo benéfico de informações, que proporciona uma melhor com-
preensão da distribuição das aves. Contando até mesmo com a re-
descoberta de espécies que há anos não eram registradas em Santa 
Catarina (Legal & Kohler 2008, Legal et al. 2008, Favretto & Ge-
uster 2008, Rupp et al. 2008).

No presente trabalho serão apresentados novos registros de 
aves para a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e localidades adja-
centes, assim como, registros de espécies que foram observadas 
em poucas ocasiões.

Icterus cayanensis: esta ave foi observado no município de Ou-
o oro, próximo ao Rio do Peixe (27 19'78”S, 51 36'72”W), foi foto-

grafado (Fig. 1) no dia 02 de novembro de 2008. I. cayanensis já 
havia sido encontrado em outras localidades no oeste de Santa Ca-
tarina (Azevedo & Ghizoni 2008).

Satrapa icterophrys: foi observado no município de Luzerna 
o o(27 07'39”S, 51 28'03”W), no dia 14 de dezembro de 2008 (Fig. 

2). Já havia registro desta espécie em regiões mais ao oeste no 
Estado de Santa Catarina (Azevedo & Ghizoni 2008).

Leptodon cayanensis: foi observado no Parque Natural Muni-
cipal Rio do Peixe, (27°10'22"S, 51°30'23"W) no dia 26 de outu-
bro de 2008 e sua vocalização foi gravada. Esse gavião já havia si-
do registrado em outros estudos na região oeste de Santa Catarina 
(Azevedo & Ghizoni 2008).

Anhinga anhinga: esta espécie já havia sido registrada anteri-
ormente no município de Luzerna (Favretto & Geuster 2008), e 
foi novamente observada na região, sendo possível fotografá-la 
(Fig. 3). A ave estava na margem de um açude na zona rural do mu-
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Figura 1 – Icterus cayanensis fotografado no 
município de Ouro/SC. Foto: Edson Fernando Spier.

Figura 2 – Satrapa icterophrys fotografado no 
município de Luzerna. Foto: Cleiton José Geuster.
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Teve-se como objetivo neste trabalho fornecer dados que po-
dem vir a contribuir para uma maior compreensão da dinâmica bi-
ogeográfica das aves, como sua distribuição nos diversos biomas 
e suas migrações. São contribuições não apenas no âmbito da con-
servação, mas também para o aumento do conhecimento científi-
co relacionado com fauna de nosso país.
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Figura 3 – Anhinga anhinga fotografado no 
município de Luzerna. Foto: Cleiton José Geuster.

Figura 4 – Cairina moschata fotografado no 
município de Água Doce. Foto: Cleiton José Geuster.
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