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Macrohabitats florestais no Pantanal são necessários para determinadas espécies da 
avifauna. Porém, estas florestas são representadas em boa parte por formações 
monodominantes, promovendo muitas vezes uma simplificação de habitat. Esse 
estudo teve como objetivo avaliar a diversidade de aves entre macrohabitats florestais 
nas margens do rio Paraguai na Estação Ecológica de Taiamã (EET), Pantanal Mato-
grossense, Brasil. Desse modo, foram distribuídos pontos fixos em um macrohabitat 
de Floresta Monoespecífica de Erythrina fusca Lour. (Fabaceae) (FM) e um de 
Floresta Poliespecífica de Arbustais e Pioneiras (FP), constituído por espécies tais 
como Sapium obovatum Klotzsch ex Mull. Arg., Triplaris americana L., Cecropia 
pachystachya Trécul, Inga vera Willd entre outras. A amostragem foi por meio de 
contagem pontual, sendo 16 pontos em cada tipo de macrohabitat, realizados no 
amanhecer e entardecer durante três dias consecutivos no período de cheia e estiagem 
do ciclo hidrológico 2015-2016. Para avaliação da similaridade foi utilizado o 
Coeficiente de Jaccard (Sj) e para diversidade β o Índice de Diversidade Shannon-
Wiener (H’). De maneira sistemática, foram registradas 147 espécies de aves, 
distribuídas em 45 famílias e 22 ordens. Dessas, 28 espécies de aves foram exclusivas 
para FP e 15 para FM. O total de contatos foi de 9.884 para o levantamento (FM = 
5.322; FP = 4.562). Os macrohabitats apresentaram certa similaridade (Sj = 0,70), e 
em relação à diversidade, pode-se observar que ambos apontam índice H’ elevado 
(FM = 3,68; FP = 3,66). Mesmo tratando-se de uma formação monodominante, esta 
floresta inundável de E. fusca se torna fundamental para espécies de aves na EET 
visto que é predominante na área em relação às Florestas Poliespecíficas. Contudo, 
ambos os macrohabitats fornecem uso para nidificação, forrageamento, repouso, corte 
e abrigo das espécies de aves. Ressalta-se a importância de novas avaliações para 
maior compreensão do uso de habitat pelas espécies de aves em relação à dinâmica 
hídrica e disponibilidade de recursos ao longo dos anos. Com isso, promover a 
conservação dos macrohabitats e manutenção das aves dependentes de florestas nos 
ecossistemas de áreas úmidas.  
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