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RESUMO 

 

A identificação de áreas prioritárias para a criação de Unidades de Conservação  deve ter 

como um dos critérios a distribuição da biodiversidade ao longo da área estudada.  

Levando em consideração tal fato, foi utilizado nesse trabalho o método de Análise de 

Lacunas para identificar as áreas que apresentam um alto grau de importância para 

conservação em função da presença de espécies de aves ameaçadas em Minas Gerais, 

assim como analisar se essas espécies estão realmente protegidas pela atual rede de 

Unidades de Conservação do Estado. Tal análise utilizou o software C-Plan, que analisou  

1.303 registros de ocorrências de 74 epécies, levando em consideração seus graus de 

ameaça. De acordo com metas de conservação pré-estabelecidas, chegou-se à conclusão de 

que 33,78% das espécies de aves ameaçadas de extinção em MG são consideradas 

desprotegidas pela atual rede de Unidades de Conservação, 54% estão parcialmente 

protegidas e 12,16% estão protegidas. Paralelamente, foram detectadas 219 áreas com 

algum grau de importância para a preservação para essas espécies. Desse total, 15,98% 

foram classificadas com alto grau de prioridade para preservação, 23,74% com médio grau 

e 60,27% com baixo. Como um exercício de simulação, 9 das 35 áreas classificadas com 

alta prioridade para conservação foram reclassificadas como áreas protegidas. A espécies 

classificadas como “lacunas” diminuíram em 28,11%, e as parcialmente protegidas em 

13,51%. As espécies consideradas protegidas pela rede de Unidades de Conservação 

subiram 21,62%. 

 



OBJETIVOS 
 

- Identificar quais são as áreas com prioridades de preservação para essas espécies em 

função da distribuição dos registros de ocorrência e ponderação dos seus graus de 

ameaça. 

- Avaliar o grau de proteção que a atual rede de Unidades de conservação propicia a cada 

uma das espécies estudadas em função de uma meta de conservação pré-estabelecida.  

- Propor a mudança de algumas áreas classificadas com alta prioridade de preservação para  

a condição de áreas já preservadas e verificar que mudança isso acarreta na situação 

atual. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Minas Gerais abriga uma grande quantidade de espécies de aves pelo fato de oferecer 

diversos tipos de hábitat. Isso pode ser explicado porque o Estado possui diferentes 

biomas: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Tal afirmação vem fortalecer nossa grande 

responsabilidade em preservar esse grupo tão bem representado pela nossa região, pois 

quase metade das 1.678 espécies brasileiras é encontrada nas paisagens mineiras (Sick, 

1997). 

 
Toda essa diversidade, entretanto está ameaçada por uma série de fatores, principalmente a 

destruição do hábitat. De acordo com os dados publicados em 1998 pelo Livro Vermelho 

das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais, “pode-se concluir que, 

para 82% das espécies ameaçadas do Estado, a perda do hábitat é o fator que contribui 

primordialmente para a sua eliminação na natureza.” (MACHADO et al. 1998) Baseado 

ainda na mesma referência, apresentamos aqui a lista das espécies de aves ameaçadas e 

seus níveis de ameaça. (Tabela 1) 

 

As 83 espécies ameaçadas representam 10,5% do número total de espécies no Estado, 

sendo que 54 delas ocorrem na Mata Atlântica, 39 no Cerrado e 9 na Caatinga 

(MACHADO et al. 1998).  

 

Tabela 1: Lista das espécies de aves ameaçadas de extinção em Minas Gerais (MACHADO et al. 1998). 

Família Nome científico Nome popular Status de ameaça 
Accipitridae Accipiter poliogaster Gavião-pintado Provavelmente Extinta 
Threskiornithidae Ajaia ajaja Colhereiro Vulnerável 
Tyrannidae Alectrurus tricolor Galito Vulnerável 
Emberizidae Amaurospiza moesta Negrinho-do-mato Vulnerável 
Psittacidae Amazona rhodocorytha Chauá Criticamente em Perigo 

Psittacidae Amazona vinacea 

Papagaio-do-peito-
roxo Em Perigo 

Psittacidae Amazona xanthops Papagaio-galego Vulnerável 

Psittacidae Anodorhynchus hyacinthinus Arara-azul-grande Criticamente em Perigo 
Motacillidae Anthus nattereri Caminheiro-grande Vulnerável 
Psittacidae Ara ararauna Canindé Vulnerável 

Psittacidae Ara chloroptera 

Arara-vermelha-
grande Em Perigo 
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Furnariidae Asthenes luizae João-cipó Vulnerável 
Ramphastidae Baillonius bailloni Araçari-banana Vulnerável 
Formicariidae Biatas nigropectus Papo-branco Em Perigo 
Picidae Campephilus robustus Pica-pau-rei Em Perigo 
Cotingidae Carpornis cucullatus Corocochó Vulnerável 
Columbidae Claravis godefrida Pararu Criticamente em Perigo 
Cotingidae Cotinga maculata Crejoá Criticamente em Perigo 
Cracidae Crax blumenbachii Mutum-do-sudeste Criticamente em Perigo 
Cracidae Crax fasciolata Mutum-de-penacho Vulnerável 

Tinamidae 
Crypturellus noctivagus 

noctivagus Jaó-do-sul Criticamente em Perigo 
Tinamidae Crypturellus variegatus Nhambú-chororão Em Perigo 

Tyrannidae Culicivora caudacuta 

Papa-moscas-do-
campo Vulnerável 

Emberizidae Curaeus forbesi Anumará Em Perigo 
Formicariidae Drymophila genei Choquinha-da-serra Vulnerável 
Formicariidae Dysithamnus plumbeus Choquinha-cinzenta Vulnerável 

Falconidae Falco deiroleucus 

Falcão-de-peito- 
laranja Criticamente em Perigo 

Formicariidae Formicivora iheringi 

Papa-formigas-da-
caatinga Vulnerável 

Furnariidae Geobates poecilopterus Andarilho Vulnerável 
Columbidae Geotrygon violacea Juriti-vermelha Em Perigo 
Formicariidae Grallaria varia Tovacuçu Vulnerável 
Accipitridae Harpia harpyja Uiraçu, gavião-real Provavelmente Extinta 
Accipitridae Harpyhaliaetus coronatus Águia-cinzenta Em Perigo 
Ciconiidae Jabiru mycteria Jaburu, tuiuiú Em Perigo 
Galbulidae Jacamaralcyon tridactyla Cuitelão Vulnerável 
Cotingidae Laniisoma elegans Chibante Vulnerável 
Accipitridae Leucopternis lacernulata Gavião-pomba Em Perigo 

Accipitridae Leucopternis polionota 

Gavião-pomba-
grande Em Perigo 

Cotingidae Lipaugus lanioides Tropeiro-da-serra Vulnerável 

Caprimulgidae Macropsalis creagra 

Bacurau-tesoura-
gigante Vulnerável 

Furnariidae Megaxenops parnaguae 

Bico-virado-da-
caatinga Vulnerável 

Anatidae Mergus octosetaceus Pato-mergulhão Criticamente em Perigo 
Ciconiidae Mycteria americana Cabeça-seca Vulnerável 

Formicariidae Myrmeciza ruficauda 

Papa-formigas-de-
cauda-ruiva Provavelmente Extinta 

Formicariidae Myrmotherula minor Choquinha-pequena Vulnerável 
Formicariidae Myrmotherula urosticta Choquinha Vulnerável 
Emberizidae Nemosia rourei Saíra-apunhalada Provavelmente Extinta 

Cuculidae Neomorphus geoffroyi dulcis Jacu-estalo Em Perigo 
Tinamidae Nothura minor Codorna-mineira Vulnerável 
Phasianidae Odontophorus capueira Uru, capoeira Vulnerável 
Tyrannidae Onychorhynchus coronatus Maria-leque Em Perigo 
Emberizidae Oryzoborus angolensis Curió, avinhado Em Perigo 

Emberizidae Oryzoborus maximiliani 

Bicudo, bicudo-
verdadeiro Criticamente em Perigo 
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Cracidae Penelope obscura Jacuaçu Vulnerável 
Cracidae Penelope ochrogaster Jacu Em Perigo 
Cotingidae Phibalura flavirostris Tesourinha Vulnerável 

Tyrannidae Phylloscartes roquettei 

Papa-mosca-de-
minas-gerais Em Perigo 

Psittacidae Pionopsitta pileata Cuiu-cuiú Em Perigo 
Cracidae Pipile jacutinga Jacutinga Vulnerável 

Cotingidae Piprites pileatus 

Caneleirinho-de-
chapéu-preto Vulnerável 

Emberizidae Poospiza cinerea 

Capacetinho-do-oco-
do-pau Vulnerável 

Cotingidae Procnias nudicollis Araponga, ferreiro Vulnerável 
Cotingidae Pyroderus scutatus Pavó Vulnerável 
Psittacidae Pyrrhura cruentata Fura-mato Em Perigo 

Psittacidae Pyrrhura leucotis 

Tiriba-de-orelha-
branca Vulnerável 

Rheidae Rhea americana Ema Vulnerável 

Rhinocryptidae Scytalopus novacapitalis 

Macuquinho-de-
brasília Vulnerável 

Emberizidae Sicalis flaveola Canário-da-terra Vulnerável 
Accipitridae Spizaetus ornatus Gavião-de-penacho Em Perigo 
Accipitridae Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco Em Perigo 
Accipitridae Spizastur melanoleucus Gavião-pato Em Perigo 
Emberizidae Sporophila falcirostris Cigarra-verdadeira Em Perigo 
Emberizidae Sporophila frontalis Pichochó Em Perigo 

Emberizidae Sporophila melanogaster 

Caboclinho-de-
barriga-preta Vulnerável 

Emberizidae Sporophila palustris 

Caboclinho-de-papo-
branco Em Perigo 

Emberizidae Sporophila ruficollis Caboclinho-paraguai Vulnerável 
Tinamidae Taoniscus nanus Nhambu-carapé Vulnerável 
Furnariidae Thripophaga macroura Rabo-amarelo Vulnerável 
Ardeidae Tigrisoma fasciatum Socó-boi Criticamente em Perigo 
Tinamidae Tinamus solitarius Macuco Criticamente em Perigo 

Psittacidae Touit melanonota 

Apuim-de-cauda-
vermelha Vulnerável 

Psittacidae Triclaria malachitacea Sabiá-cica Vulnerável 

Dendrocolaptidae Xiphocolaptes franciscanus 

Arapaçu-do-são-
francisco Em Perigo 

 

 

Analisando a situação atual é imprescindível saber então em quais lugares podemos 

conseguir maior número de ocorrência dessas espécies concomitantemente com os maiores 

graus de ameaças dessas. A deteção dessas áreas é uma grande contribuição no que se diz 

respeito ao planejamento da rede de áreas protegidas, pois a presença de espécies raras e 

ameaçadas pode ser um fator norteador para indicar prioridade na escolha de áreas 

destinadas à preservação da biodiversidade. 
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2 A PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
 
O reconhecimento da importância de se preservar vem cada vez mais permeando a 

consciência da população como um todo. Ainda que o cenário atual não seja o ideal, vários 

esforços vêm sendo concentrados nessa causa, e não podemos negar o valor de várias 

ações já realizadas. Tanto em Minas Gerais quanto no Brasil como um todo, podemos 

analisar essa crescente preocupação fazendo um breve histórico pontuado por criações de 

órgãos, leis e convenções: 

 

- 1965 - Reedição do Código Florestal Brasileiro; 

- 1975 – O Brasil se torna signatário da Convenção Sobre o Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e da Fauna em Perigo de Extinção - CITES; 

- 1988 – Inclusão do capítulo VI, referente às questões ambientais, na Constituição 

Brasileira; 

- 1989 – A Assembléia Legislativa de Minas Gerais colocou na Constituição Estadual a 

obrigatoriedade da elaboração da “Lista de espécies da fauna e flora ameaçadas de 

extinção que mereçam proteção especial”, fazendo com que Minas se tornasse o 

primeiro Estado no país a ter descrito em lei essa obrigatoriedade; 

- 1992 – Realização da Rio 92, onde foi assinada a Convenção sobre Diversidade 

Biológica – CDB -, e aprovada por meio do Decreto Legislativo n° 02, em 1994; 

- 2002 - MG revoga a antiga Lei Florestal e cria a nova Lei nº 14.309; 

- 2002 - Criação do SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; 

- Criação do SEUC - Sistema Estadual de Unidades de Conservação de Minas Gerais 

(ainda não implantado totalmente). 
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2.1  A Criação de Unidades de Conservação 
 

“Todas as unidades de conservação têm por objetivo imediato a sustentabilidade 

ambiental e, indiretamente, a social. A sustentabilidade ambiental refere-se à 

manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas, o que implica sua 

capacidade de absorção e recomposição em face das interferências antrópicas.“ 

BARROS (2004) 

 

Segundo a Lei Federal 9.985/00, que institui o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza), a criação de Unidades de Conservação visa assegurar aspectos 

relevantes da biodiversidade que devem estar sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). Sendo assim, já faz 

algum tempo que presenciamos o surgimento de áreas que visam proteger um pedaço, 

mesmo que pequeno, do enorme mosaico que chamamos de ecossitema. 

 

Em 1954 foi criada a primeira Unidade de Conservação de Minas Gerais, com o nome de 

Fazenda Samoinho, localizada no município de Igaratinga, com a área total de 13ha. Hoje, 

em 2005, Minas Gerais já conta com uma rede de 435 UC’s, cobrindo uma área total de 

aproximadamente 4.695.000ha., o que corresponde a 8% do território do Estado (MINAS 

GERAIS, 2005). A princípio esses números podem parecer confortantes, mas quando 

analisados com critérios e embasamento na conservação ambiental chegamos à conclusão 

de que são insuficientes para alcançar o seu propósito principal: a preservação da 

biodiversidade. Esse assunto é polêmico no meio científico, existindo estudos que tentam 

definir a porcentagem ideal de áreas protegidas necessárias para garantir a preservação das 

espécies da flora e fauna. Contudo, se tomarmos por parâmetro as metas sugeridas pelo III 

Congresso Mundial de Parques, realizado em Bali, em 1982, que estabelece a preservação 

de 10% da área total, ou pela Comissão Bruntland em 1987, que é de 12%, vemos que, 

mesmo sendo parâmetros incertos, é consenso geral que a rede de UC’s estabelecida 

atualmente em Minas Gerais ainda é insuficiente para assegurar a proteção da 

biodiversidade.  

 

Entretanto, mesmo se alcançarmos esses números, não há garantia de que a meta de 

preservação foi atingida. Indo além da questão quantitativa, ainda temos outros obstáculos 

a serem levados em consideração. A forma de distribuição e a qualidade dessas áreas de 
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proteção influenciam sobremaneira nos resultados finais. A representatividade das UC’s 

deve cobrir toda a diversidade ambiental que possuímos. Caso contrário não adianta fazer 

belas contas e divulgar uma porcentagem magnífica de áreas protegidas se essas não levam 

em consideração vários fatores como por exemplo: 

 

 

- Representatividade dos diferentes biomas e ecossistemas existentes; 

- Conectividade das áreas, evitando que essas se tornem fragmentos isolados, colocando 

em risco a troca genética entre as populações; 

- Tamanho das áreas, pois estudos mostram que quanto menor é a área, menor é a riqueza 

de espécies encontrada nela (RAMBALDI, 2003); 

- Localização das áreas, levando em consideração tanto fatores bióticos (registro de 

espécies endêmicas e/ou ameaçadas etc) quanto abióticos (características geomorfológicas, 

pressões antrópicas etc). 

 

Um outro ponto muito importante a ser levado em consideração é em relação ao tipo de 

uso destinado às Unidades de Proteção Brasileiras. De acordo com o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), existem dois grupos de classificação que 

são determinados quanto ao uso das UCs. (Tabela 2) 

 

Tabela 2 – Classificação das Unidades de Conservação  

GRUPO OBJETIVO BÁSICO CATEGORIAS 

Unidades de 
Proteção 
Integral 

Preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto 
dos recursos naturais. 

• EE – Estação Ecológica 
• PAQ – Parque 
• RBF – Reserva Biológica 
• MONA – Monumento Natural 
• REVISE – Refúgio da Vida Silvestre  

Unidades de 
Uso sustentável 

Compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso 
sustentável de parcela de seus 
recursos naturais 

• APA – Área de Proteção Ambiental 
• APE – Área de Proteção Especial 
• FLO – Floresta 
• RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural  
• REDES – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

• RESEX – Reserva Extrativista 
• REFA – Reserva da Fauna 
• AI – Áreas Indígenas 
• ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico 

Fonte: MINAS GERAIS, 2005/ DRUMMOND et al, 2005. 
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Cabe aqui uma crítica à atual forma de organização dessas classificações. A extensa lista 

de diferentes tipos de categoria reflete certo grau de indefinição quanto ao propósito 

destinado às áreas preservadas. Uma revisão dessas classificações seria bem vinda para que 

os objetivos se tornassem mais claros e consequentemente mais fáceis de serem atingidos. 

O que se vê hoje é a criação desordenada de áreas protegidas, especialmente as de uso 

sustentável, que não contribuem de forma eficaz para a conservação da biodiversidade 

(Figura 4). Tal fato é estimulado pela Lei Estadual nº 13.803, de 27 de dezembro de 200, 

através da qual se estabelece critérios para a distribuição do ICMS que incentivam os 

municípios a investirem em áreas de conservação e saneamento ambiental. Tal iniciativa 

não deve ser desmerecida quanto a sua intenção, mas deve ser trabalhada de forma 

cuidadosa e com um olhar mais crítico a fim de que seus reais propósitos não sejam 

desvirtuados em função de facilidades políticas. 

 

 

 

 

 

Figura. 1 – Porcentagem das áreas protegida em Minas Gerais quanto ao tipo de uso. 

Fonte: CAMARGOS, 2001. 
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2.2 Classificação dos Graus de Ameaça de Extinção 
 

É notório concluir o quão fundamental é ter conhecimento sobre a situação geral tanto das 

espécies quanto das áreas em si. Não se consegue preservar aquilo que não se conhece. 

Sendo assim, questões básicas devem ser respondidas, como por exemplo: como saber se a 

espécie está ameaçada? Ou antes ainda: qual o critério usado para classificá-la como 

ameaçada? E foi diante desses questionamentos que surgiram as chamadas listas 

vermelhas, instituídas pela União Mundial para a Natureza (UICN) em 1966. Essas listas 

contemplam as espécies ameaçadas da flora e fauna e são elaboradas de acordo com 

critérios pré-estabelcidos que classificam os diferentes graus de ameaça. Uma das 

principais atividades da IUCN é avaliar o status de conservação e das ameaças às espécies 

em nível global (VANUCCI et al, 1997). Essa avaliação serve de parâmetro mundial para a 

classificação das espécies ameaçadas, e os critérios estão listados abaixo: (Tabela 3) 

 

Tabela 3 - Novas categorias da UICN para espécies extintas e ameaçadas (IUCN, 1996). 

Extinto (EX) - um táxon é considerado Extinto quando não há dúvidas de que o último indivíduo 
morreu. 

Extinto na Natureza (EW) - um táxon é considerado Extinto na Natureza quando é conhecido por 
sobreviver apenas em cativeiro, criação ou como uma população naturalizada fora de sua área original de 
ocorrência. Um táxon é considerado presumivelmente extinto na natureza quando após exaustivos 
levantamentos através de sua área original de ocorrência, em hábitats conhecidos e/ou esperados, não é 
encontrado nenhum indivíduo. Os levantamentos devem ser feitos por um período de tempo apropriado 
ao ciclo de vida e forma de vida do táxon. 

Criticamente Em Perigo (CR) - um táxon é considerado Criticamente Em Perigo quando corre um 
risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato, como definido por qualquer dos 
critérios de A a E descritos no quadro abaixo. 

Em Perigo (PE) - táxon que não está criticamente em perigo, mas corre um risco muito alto de extinção 
na natureza em futuro próximo, como definido por qualquer dos critérios A a E do quadro abaixo. 

Vulnerável (VU) - táxon que não se enquadra nas categorias Criticamente em Perigo ou Em Perigo mas 
corre um risco alto de extinção na natureza a médio prazo, como definido por um dos critérios de A a E 
do quadro abaixo. 

(Fonte: VANUCCI et al, 1997) 
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2.3 Alguns Caminhos para a Preservação – detecção de áreas prioritárias 
 

Mesmo com a criação de leis, órgão e convenções em prol do meio ambiente, ainda assim 

tem-se um longo caminho até chegar numa situação onde se permita respirar mais aliviado. 

A devastação do meio ambiente acontece de forma cada vez mais acelerada, e nem sempre 

há recursos e agilidade suficientes para por em prática projetos de conservação. Por isso é 

tão importante investir em pesquisas que elucidem os melhores caminhos a serem 

percorridos. É inadmissível, nessa altura dos acontecimentos, um gasto de energia 

empregado de forma inadequada. A urgência em adotar medidas que possam realmente 

contribuir de forma consistente para a preservação do meio ambiente deve ser definida pela 

rapidez com que a destruição deste se alastra. Citando FEARNSIDE & FERRAZ (2002), 

“o esforço para estabelecer novas reservas não deveria ser guiado exclusivamente pela 

perseguição das oportunidades, como aconteceu no passado. Uma estratégia global baseada 

em prioridades biológicas deve ser elaborada.” Para ilustrar essa situação, é só olharmos 

para a Amazônia, onde “só nos últimos quinze anos, 28,8 milhões de hectares foram 

desbastados – metade de tudo o que foi destruído desde 1500”. (VEJA, 2005). Segundo 

RAMBALDI et al (2003), “o processo de fragmentação causado pelo homem tem como 

características principais a sua ocorrência em grande escala de espaço numa pequena 

escala de tempo”. A situação é ainda mais alarmante quando falamos de espécies raras e 

endêmicas, onde o risco de extinção é ainda maior. De acordo com o workshop realizado 

em 2005 pela Fundação Biodivérsitas, no Brasil, o número de espécies da flora ameaçada 

de extinção subiu de 107 para 1.538 entre 1992 e 2005. 

 

Para tentar conter esse massacre de espécies, que muitas vezes são extintas sem que nem 

mesmo chegue-se a conhecê-las, vários trabalhos vêm sendo desenvolvidos através do 

PROBIO/MMA focando no esforço de desenvolver a melhor forma de detectar as áreas 

com relevante importância biológica para preservação. Uma das formas que vem dando 

certo é a realização de “Workshops de Ações Prioritárias para Conservação da 

Biodiversidade” (FONSECA, 1998), nos quais uma abordagem holística é realizada, 

através da união de vários especialistas, organizados em grupos temáticos. Assim vários 

fatores são abordados e ponderados para se chegar a uma conclusão única e ao mesmo 

tempo abrangente.  
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Foi através desse tipo de trabalho que foi lançado em setembro desse ano a segunda edição 

da publicação “Biodiversidade em Minas Gerais – Um Atlas para sua conservação”, 

através da Fundação Biodiversitas. Esse Atlas é resultado do esforço de 11 grupos 

temáticos formados por especialistas, que realizaram pesquisas consultas e debates a fim 

de avaliar toda a extensão de Minas Gerias e detectar as regiões mais importantes para a 

representatividade da biodiversidade. Os grupos temáticos foram: 

- Mamíferos 

- Aves 

- Répteis e anfíbios 

- Peixes 

- Invertebrados 

- Flora 

- Fatores abióticos (relevo, clima, solo e água) 

- Unidades de Conservação 

- Componentes socioeconômicos (Níveis de pressão antrópica) 

- Desenvolvimento sustentável e Conservação da biodiversidade 

- Indicadores para o monitoramento de áreas prioritárias (quantidade e qualidade da água; 

piscicultura, peixamento e pesca; atividades silviculturais, pastoris e agrícolas; focos de 

calor) 

 

Cada grupo gerou um mapa (exceto Desenvolvimento sustentável e Indicadores para 

monitoramento) indicando as áreas prioritárias para conservação no Estado de Minas 

Gerais. Esses mapas forma cruzados gerando um mapa final onde as áreas indicadas 

contêm características que levam em consideração uma gama de fatores combinados entre 

si. 

 

Esse Atlas é de suma importância, pois funciona como base de consulta do COPAM para o 

planejamento das ações do Governo de Minas Gerais onde são definidas as políticas de 

conservação da biodiversidade. 

 

Apesar de não se saber muito bem ainda como medir o quanto da diversidade biológica 

que temos está seguramente representada pelas áreas protegidas, e em paralelo como 

quantificar uma porcentagem segura dessas áreas que garanta essa representatividade, 
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deve-se investigar o máximo possível para saber pelo menos quais os melhores locais para 

as novas áreas serem situadas. A biodiversidade não é um fenômeno uniformemente 

distribuído. Depende de vários fatores que vêm esculpindo a superfície terrestre durante 

milênios e imprimindo nela um mosaico complexo de diferentes paisagens. 

 

Projetos de cunho econômico muitas vezes esbarram nas questões ambientais, e não raro 

mostram que a força do capital tem poder suficiente para sobrepor qualquer apelo 

ecológico. Um exemplo atual dessa situação é a construção da Usina Hidrelétrica de Barra 

Grande, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vai colocar debaixo 

d’água remanescentes da floresta de araucária, da qual resta apenas 1% da população 

original.  

 

É inútil nadar contra a corrente e insano querer deter o ritmo do desenvolvimento 

econômico. Mas é possível canalizar o imenso potencial criativo da mente humana para 

chegar num modelo de desenvolvimento que seja compatível com as outras espécies de 

vida que dividem o planeta com a gente. O próprio poder do desenvolvimento pode erguer 

coisas maravilhosas sem ter que pagar um preço tão alto por isso. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 ANÁLISE DE LACUNAS 
 

Análise de lacunas é o nome dado a um programa desenvolvido pela US Geological Survey 

(USGS), uma empresa do Serviço Geológico Americano, criada em 1979. A sigla em 

inglês “GAP” é um acrônimo que se refere ao “Gap Analysis Program”, um processo que 

começou a ser desenvolvido em 1980 pelo pesquisador J. Michael Scott que queria 

originalmente analisar as aves ameaçadas no Havaí. A pesquisa começou mapeando 

primeiramente a riqueza de distribuição de cada espécie individualmente para depois fazer 

um mapa único com essas informações. Através do cruzamento desse mapa com um mapa 

das reservas naturais da ilha, Scott concluiu que menos de 10% das espécies ameaçadas 

estavam protegidas por essas áreas (SCOTT et al, 1986). Era o início de um rico trabalho 

que ganhou o mundo. A metodologia de Scott atravessou fronteiras e hoje é utilizada por 

vários países inclusive o Brasil. A Organização Não-Governamental Conservação 

Internacional, realizou um estudo global onde foram avaliadas espécies de mamíferos, aves 

e anfíbios (RODRÍGUEZ et al. 2003), e detectou que mais de 700 espécies ameaçadas de 

extinção têm habitat desprotegido - em torno de 233 espécies de aves, 140 de mamíferos e 

346 de anfíbios (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2005) 

 

A análise produz o mapeamento de áreas de acordo com seus graus de importância para 

preservação assim como relatórios sobre as espécies estudadas. O termo “espécie-lacuna” 

se refera às espécies que não atingiram uma porcentagem pré-definida da meta de 

conservação destinada à ela. Nesse caso elas são consideradas não protegidas pela rede de 

áreas de preservação. 

 

No Brasil várias análises de lacunas foram realizadas para avaliar os diferentes biomas sob 

diferentes aspectos biológicos: vegetação na Amazônia (FEARNSIDE & FERRAZ, 2002), 

cerrado, vertebrados ameaçados para a mata atlântica (PAGLIA et al, 2004); e também 

com abrangência em estados, como é o caso da análise de lacunas feita pela Fundação 

Biodiversitas (DRUMMOND et al, 2005) realizada em Minas Gerais focando as espécies 
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de mamíferos ameaçadas no Estado, onde 30% delas foram detectadas como espécies-

lacunas. 

 

A princípio a análise de lacunas é uma ferramenta usada com a finalidade de detectar as 

áreas com maior concentração de biodiversidade, focando assim nas espécies comuns, que 

não necessariamente estejam ameaçadas de extinção, como explicita o próprio slogan do 

projeto inicial: “Gap Analysis Program – Keep common species common”. Entretanto, 

levando em consideração a realidade brasileira, o uso da análise de lacunas vem como uma 

medida de urgência, e não de prevenção. Infelizmente estamos definitivamente correndo 

atrás do prejuízo, tentando remediar uma situação já alarmante. A análise, na maioria das 

vezes, é feita já com as espécies ameaçadas de extinção, na tentativa de assegurar o que 

ainda resta da representatividade daquele grupo.  

 

Esse tipo de pesquisa só pôde ser passível de realização quando o avanço das tecnologias 

ligadas à área se desenvolveu e colocou à disposição uma gama de produtos que se 

tornaram essenciais, como imagens de satélite com alta definição, desenvolvimento de 

técnicas para análise destas, construção de softwares que possuem ferramentas apropriadas 

(SIG’s), etc. Até então não havia formas viáveis para avaliar em larga escala o nível de 

proteção que era dado às áreas com alto nível de riqueza biológica (USGS, 2005). A 

análise de lacunas então pode ser considerada como um marco que abre caminho para a 

concepção do meio ambiente de forma integrada e abrangente. O olhar migra para outro 

nível, passando a orbitar com os satélites, onde podemos tentar enxergar com mais nitidez 

essa fabulosa teia de relações magistralmente tecida pela natureza.  

 

 

3.2 DADOS 
 

3.2.1 Unidades de Planejamento 
 

A área de Minas Gerais foi dividida em quadrículas através de uma grade de 15x15km, e 

posteriormente sobreposta ao mapa das Unidades de Conservação, gerando assim áreas 
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definidas para análise das ocorrências das aves, denominadas nesse trabalho de Unidades 

de Planejamento (UPs). (Figura 2)  

 

 

 
 

Figura 2. Unidades de Planejamento geradas a partir da grade de 15x15km e das Unidades de Conservação. 

 

 

Para a análise proposta nesse trabalho foram utilizadas somente as Unidades de 

Conservação enquadradas na categoria de Proteção Integral ou RPPN e que possuem área 

acima de 1.000ha. A adoção desses critérios se deve ao fato de que somente as áreas onde 

há condições reais para a preservação das espécies em estudo serão levadas em 



 16 

consideração. Se o tipo de Unidade de Conservação não impede que influências externas 

atinjam de forma negativa os animais, não há porque incluí-la na análise. Tal base, 

contendo 55 Unidades, foi cedida pela Fundação Biodiversitas. 

 

3.2.2 Registro das Espécies de Aves Ameaçadas em MG 
 

Foi fornecida pela Fundação Biodiversitas uma tabela, contendo 1.303 registros de 

ocorrência de 74 espécies de aves ameaçadas. Essa lista é uma compilação vinda de 

trabalhos de campo realizados para a primeira publicação “Biodiversidade em Minas 

Gerais: Um Atlas para a Sua Conservação”, em 1998, atualizada em 2003, com a segunda 

edição do Atlas em 2003, somada aos dados do CDCB - Centro de Dados para 

Conservação da Biodiversidade (F.Biodiversitas) (Apêndice 1). Além dos registros de 

ocorrência, entra também na análise a classificação quanto ao grau de ameaça de cada 

espécies, retirada do Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de 

Minas Gerais.  

 

A maioria dos registros foi feita utilizando as medições em latitude e longitude, porém 

alguns estavam em graus, minutos e segundos. Tal problema foi resolvido na própria 

planilha do Excel, criando-se para isso uma fórmula para conversão desses dados em 

latitude e longitude. Outro problema detectado foi o não preenchimento dos campos de 

latitude e longitude para alguns registros. Para não perder esses registros gerou-se um 

centróide para cada município e utilizou-se a medição da latitude e longitude desses 

pontos.  

 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 
 

O estudo proposto nesse trabalho utiliza o software C-Plan (Conservation Planning 

Software, versão 3.06), que foi desenvolvido especificamente para esse tipo de análise pela 

New South Wales National Parks and Wildlife Service, que é um órgão do Departamento 

de Meio Ambiente e Conservação de New South Wales, Austrália (NSW-NPWS, 2001). 

Com a finalidade de ser um sistema de suporte para a tomada de decisões, o C-Plan atua 
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juntamente com um Sistema de Informação Geográfico (SIG) e oferece como resultado o 

mapeamento de áreas que mostram as melhores opções para que se atinjam metas de 

conservação pré-estabelecidas para algum aspecto (no caso, as aves). Além de mapas, são 

gerados relatórios com informações sobre as áreas em análise. O SIG utilizado foi o Arc 

View 9.0 e 3.1.  

 

O processo se baseia na organização inicial de três tipos de dados: 

 

a) Unidades de planejamento (UPs) (Apêndice 2) –são classificadas em: 

- Inicialmente disponível – a área entra na análise como uma opção para se tornar 

uma região protegida. 

- Inicialmente reservado – quando a área já é uma Unidade de Conservação (UC). 

Nesse caso essa área não entra como uma quadrícula, e sim como um polígono 

estabelecido pelos limites da própria Unidade. 

- Inicialmente excluído – são áreas que não entram na análise por serem áreas já 

ocupadas com outros usos, como por exemplo, manchas urbanas ou áreas 

agrícolas. Nesse trabalho essas áreas não fora incluídas. 

 

b) Aspectos (Apêndice 3) – podem ser físicos (ex: aspectos geológicos), biológicos 

(ex: espécies vegetais ou animais), culturais (ex: sítios arqueológicos) ou mesmo 

somente visuais. Nessa análise os aspectos trabalhados serão as espécies de aves 

ameaçadas em Minas Gerais. Os dados sobre os aspectos incluem duas 

ponderações: 

- Metas de conservação – são definidas de forma quantitativa, com base nos 

registros de cada espécie.  

 

As metas estabelecidas para esse trabalho são as mesmas que foram usadas para a análise 

de lacunas para mamíferos em MG, realizado pela Fundação Biodiversitas em 2004. 

(Tabela 4) Nota-se que quanto mais registros a espécie apresenta, menor é a necessidade 

deles estarem em áreas de preservação. 

 

A razão de se adotar as mesmas metas utilizadas para mamíferos se deve ao fato de que os 

dois grupos apresentam uma ampla distribuição no território mineiro, não predominando 
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nenhum fator tão específico de endemismo, como pode ocorrer, por exemplo, com espécies 

de anfíbios. 

 

Tabela 4: Metas de conservação para espécies de aves ameaçadas. 
 

Nº DE LOCALIDADES EM QUE A 
ESPÉCIE FOI REGISTRADA 

(registros pontuais) 

QUANTIDADE DESSAS 
LOCALIDADES QUE DEVERIAM 

ESTAR EM ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO 

De 1 a 4 100% 

De 5 a 10 50% 

De 10 a 20 4 

Mais de 20 5 

   Fonte: DRUMMOND et al, 2005 
 

 

- Vulnerabilidade - Foram dados pesos entre 0 e 1 para os três tipos de classificação 

de ameaça. (Tabela 7) 

 

Tabela 5: Pesos de vulnerabilidade. 

STATUS DE AMEAÇA PESO 

Criticamente em perigo 1 

Em perigo 0,6 

Vulnerável 0,3 

   Fonte: DRUMMOND et al, 2005 

 

 

A lista de espécies de aves ameaçadas de Minas gerais traz a classificação “provavelmente 

extinta” para quatro espécies, que foram consideradas nessa análise como “criticamente em 

perigo”. Isso se explica pelo fato de que além de se ter ocorrência registrada para todas elas 

nesse trabalho, a classificação de “provavelmente extinta” ainda é bastante questionada no 

meio científico.  

 

c) Matriz de unidades de planejamento x aspectos (Apêndice 4) – elaborada baseada 

nos dados da localização pontual dos aspectos que estão sendo analisados. É uma 

matriz de presença ou ausência, onde identificamos em qual unidade de 

planejamento cada aspecto foi registrado. 
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Dessa forma, são elaboradas três tabelas contendo essas informações que posteriormente 

são convertidas para o formato “dbf” para que possam ser utilizadas pelo C-Plan. 

 

 

3.4 A ANÁLISE 
 

O objetivo final do C-Plan é selecionar um conjunto de Unidades de Planejamento que 

satisfaça as metas de conservação designadas para os aspectos analisados, no caso as aves, 

classificando-as (as UPs) quanto ao seu grau de importância para a preservação dessas 

espécies. Esse grau de importância é definido em inglês como “irreplaceability”, e será 

tratado nesse trabalho como grau de “singularidade”, na falta de um termo que o traduza 

melhor. A definição de singularidade seria uma medida designada a uma área, que reflete a 

importância desta, no contexto da região estudada, para o alcance das metas de 

conservação pré-estabelecidas. 

 

Todos os cálculos do C-plan são feitos baseados na tabela de matriz que cruza informações 

sobre as Unidades de Planejamento e espécies (aspectos) e são guiados pelas metas de 

conservação. (Figura 3) Os valores de vulnerabilidade (graus de ameaça) entram como 

pesos nesse cálculo. As metas de conservação são atualizadas toda vez que áreas são 

incluídas ou excluídas de alguma categoria de disponibilidade (Inicialmente Disponível, 

Inicialmente Reservado, Inicialmente Excluído). A inclusão de áreas protegidas pode 

diminuir o número de UPs com altos níveis de singularidade de acordo com a distribuição 

das espécies em relação a essas novas áreas.  

 

As Unidades de Planejamento classificadas como “Inicialmente Reservadas” são as 

Unidades de Conservação existentes, e aparecem com cor diferenciada (verde), enquanto o 

restante é colorido de acordo com seu índice de singularidade, que reflete o quanto ela é 

necessária pra atingir a meta de conservação para as espécies de aves que ocorrem nela. 

 

O padrão de distribuição dos níveis de singularidade também muda de acordo com as 

metas de conservação. Metas muito altas resultam em maior singularidade das áreas, 
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enquanto que metas mais baixas diminuem os níveis de singularidade, proporcionando 

mais flexibilidade na escolha de outras UPs. 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema de cruzamento de informações utilizado pelo C-Plan. 

 

 

Todavia, o índice de singularidade deve ser usado somente como um guia para o 

planejamento de áreas protegidas. Para estabelecer um sistema eficaz, devemos levar em 

consideração muitos fatores além das características biofísicas da área. Versões mais 

recentes de softwares com esse mesmo propósito já levam em consideração o custo da 

área, onde é ponderado seu tamanho, forma, conectividade com outras áreas e pressões 

antrópicas.  
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3.4.1 Cálculo do grau de singularidade 
 

A singularidade de uma UP depende não só da relação das metas de coservação com área 

em que cada espécie ocorre na região, mas também de como esses registros se distribuem 

ao longo de toda a região. Para calcular o grau de singularidade o C-Plan inicialmente 

seleciona conjuntos de Unidades de Planejamento disponíveis para preservação que 

satisfaçam a meta de conservação designada para o objeto em análise. Dessas 

combinações, chamadas combinações representativas, seleciona-se uma que contenha a 

Unidade de Planejamento X, que é posteriormente subdividido em outras combinações que 

podem ser ou não representativas se a Unidade X não estiver presente. Se mesmo 

excluindo a Unidade X, a combinação continuar sendo representativa, quer dizer que nesse 

caso X é redundante. O índice de singularidade pode ser calculado dividindo o número de 

combinações representativas que incluem X, mas que se tornaram não representativas com 

a exclusão deste, pelo número total de combinações representativas. Assim pode-se medir 

a proporção das combinações representativas em que a Unidade X é fundamental para que 

se atinjam as metas de conservação. (Figura 4) 

 

O cálculo da singularidade das UPs gera uma explosão de combinações a serem analisadas. 

Portanto a esolha das Unidades de Planejamento que farão parte dessas combinações é 

prevista por métodos estatísticos. (NSW – NPWS, 2001) 
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Figura 4 - Ilustração do conceito de singularidade.  

Considere três espécies, Sp1, Sp2 e Sp3. A Sp1 (rosa) ocorre em uma única Unidade de Planejamento (UP) 
(nº4 no mapa); a Sp2 (azul) ocorre em duas UPs (6 e 7); a Sp 3 (roxo) ocorre em oito UPs (9-16). Para 
simplificar, será considerada a mesma meta de conservação de 30% para cada espécie. Uma combinação 
representativa (na qual as metas de conservação são alcançadas para todas as espécies) requer a presença da 
Sp1 na UP nº4, da Sp2 em pelo menos uma das UPs 6 e 7, e da Sp3 em pelo menos três das UPs 9 à 16. 
Existem no total, 65.534 combinações para as 16 UPs no mapa, das quais 10 estão ilustradas aqui (o ponto 
preto indica que a UP está selecionada). Dessas combinações, apenas 21.024 são representativas (ex: da C1 à 
C6), as restantes 44.511 não alcançam as metas de conservação para pelo menos uma das espécies (ex: C7 à 
C10). Para calcular o grau de singularidade, por exemplo, da UP 6, precisa-se saber em quantas combinações 
representativas a UP 6 está incluída. Existem 14.016 combinações representativas que incluem a UP 6 (ex: 
C1 à C4), mas essa UP é fundamental para assegurar o alcance das metas de conservação em apenas 7.008 
dessas combinações (ex: a UP 6 é redundante em C3 e C4). Assim o grau de singularidade da UP 6 é 
calculado em 0,33, dividindo o  número de combinações onde a UP 6 é fundamental pelo número total das 
combinações representativas (7.008/21.024) Usando o mesmo raciocínio, a singularidade das UPs 9 à 12 é 
0.10.  A UP 4, que é presente em todas as combinações representativas (e nunca redundante), tem o grau de 
singularidade calculado em 1. A UP 3, por exemplo, que não contém nenhuma espécie, é sempre redundante 
e consequentemente possui singularidade 0. 
Fonte: RODRIGUES et. al. 2003.  
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4 RESULTADOS 
 

Como resultado final temos o mapeamento da área quanto aos seus diferentes graus de 

prioridade para a preservação das espécies de aves ameaçadas em Minas Gerais (Figura 5) 

e relatórios onde temos informações sobre a área analisada e sobre as espécies.  

 

O C-Plan classifica a área em 7 graus diferentes de prioridade de conservação 

(singularidade), indo de 0 a 1, além de classificar também as áreas reservadas e excluídas. 

Como já foi dito anteriormente, esse trabalho não entrou com os dados para as áreas 

excluídas. Para gerar a legenda final, as Unidades de Planejamento contendo o valor 1 

foram reclassificadas como “alto” (alto grau de importância para conservação), e 

receberam a cor vermelha. A classe logo abaixo (005), recebeu a cor laranja e a 

classificação “médio”, e as próximas 4 classes (004, 003, 002 e 001) foram agrupadas e 

reclassificadas como “baixo”, recebendo a cor amarela. As áreas com o valor 0 não 

possuem nenhuma prioridade para preservação e não receberam cor diferenciada. As áreas 

reservadas permaneceram em verde.  

 

Outra informação trabalhada foi a porcentagem da meta de conservação que cada espécie 

atingiu. De acordo com a análise feita para as espécies de mamíferos pela Fundação 

Biodiversitas (DRUMMOND et al, 2005), foi realizada uma classificação das espécies 

quanto a sua proteção. Foram consideradas “espécies-lacuna” (não protegida pela rede de 

Unidades de Conservação) aquelas que atingiram até 30% da sua meta de conservação, 

“parcialmente protegidas”, aquelas que atingiram entre 30 e 90% da meta e “protegidas”, 

aquelas que atingiram mais que 90% da sua meta. (Tabela 6). 
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Figura 5 – Detecção das áreas com prioridade de preservação para as espécies ameaçadas de extinção em 

Minas Gerais. 
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Tabela 6 – Classificação das espécies de aves utilizadas na análise quanto à porcentagem de atendimento das 

metas de conservação. 

Espécie Status de 
ameaça 

Meta de 
conservação * 

Nº de 
registros 
em Ucs 

% meta 
atingida Classificação 

Accipiter poliogaster 
Criticamente 
em Perigo 

2 1 50 Parcialmente protegida 

Ajaia ajaja Vulnerável 3 0 0 Lacuna 

Alectrurus tricolor Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Amaurospiza moesta Vulnerável 3 2 66 Parcialmente protegida 

Amazona vinacea Em Perigo 4 3 75 Parcialmente protegida 

Amazona xanthops Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Anodorhynchus hyacinthinus 
Criticamente 
em Perigo 

3 0 0 Lacuna 

Anthus nattereri Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Ara ararauna Vulnerável 4 0 0 Lacuna 

Ara chloroptera Em Perigo 3 1 33 Parcialmente protegida 

Baillonius bailloni Vulnerável 5 4 80 Parcialmente protegida 

Biatas nigropectus Em Perigo 3 1 33 Parcialmente protegida 

Campephilus robustus Em Perigo 5 8 160 Protegida 

Carpornis cucullatus Vulnerável 3 3 100 Protegida 

Claravis godefrida 
Criticamente 
em Perigo 

4 3 75 Parcialmente protegida 

Cotinga maculata 
Criticamente 
em Perigo 3 0 0 Lacuna 

Crax blumenbachii 
Criticamente 
em Perigo 

3 1 33 Parcialmente protegida 

Crax fasciolata Vulnerável 3 0 0 Lacuna 

Crypturellus variegatus Em Perigo 4 0 0 Lacuna 

Culicivora caudacuta Vulnerável 3 1 33 Parcialmente protegida 

Curaeus forbesi Em Perigo 5 1 20 Lacuna 

Drymophila genei Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Dysithamnus plumbeus Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Falco deiroleucus 
Criticamente 
em Perigo 2 1 50 Parcialmente protegida 

Formicivora iheringi Vulnerável 4 0 0 Lacuna 

Geotrygon violacea Em Perigo 3 1 33 Parcialmente protegida 

Grallaria varia Vulnerável 4 3 75 Parcialmente protegida 

Harpia harpyja 
Criticamente 
em Perigo 

5 4 80 Parcialmente protegida 

Harpyhaliaetus coronatus Em Perigo 4 1 25 Lacuna 

Jabiru mycteria Em Perigo 5 1 20 Lacuna 

Jacamaralcyon tridactyla Vulnerável 5 3 60 Parcialmente protegida 

Laniisoma elegans Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Leucopternis lacernulata Em Perigo 4 4 100 Protegida 

Leucopternis polionota Em Perigo 4 3 75 Parcialmente protegida 

Lipaugus lanioides Vulnerável 5 5 100 Protegida 

Macropsalis creagra Vulnerável 5 4 80 Parcialmente protegida 

Megaxenops parnaguae Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Mergus octosetaceus 
Criticamente 
em Perigo 

3 1 33 Parcialmente protegida 

Mycteria americana Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Myrmeciza ruficauda 
Criticamente 
em Perigo 4 0 0 Lacuna 
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Myrmotherula minor Vulnerável 2 0 0 Lacuna 

Myrmotherula urosticta Vulnerável 2 0 0 Lacuna 

Nemosia rourei 
Criticamente 
em Perigo 

2 0 0 Lacuna 

Nothura minor Vulnerável 5 3 60 Parcialmente protegida 

Odontophorus capueira Vulnerável 5 5 100 Protegida 

Oryzoborus angolensis Em Perigo 4 5 125 Protegida 

Penelope obscura Vulnerável 5 4 80 Parcialmente protegida 

Penelope ochrogaster Em Perigo 4 1 25 Lacuna 

Phibalura flavirostris Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Phylloscartes roquettei Em Perigo 3 0 0 Lacuna 

Pionopsitta pileata Em Perigo 4 3 75 Parcialmente protegida 

Pipile jacutinga Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Piprites pileatus Vulnerável 3 1 33 Parcialmente protegida 

Poospiza cinerea Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Procnias nudicollis Vulnerável 4 3 75 Parcialmente protegida 

Pyroderus scutatus Vulnerável 5 7 140 Protegida 

Pyrrhura cruentata Em Perigo 5 1 20 Lacuna 

Pyrrhura leucotis Vulnerável 5 1 20 Lacuna 

Rhea americana Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Scytalopus novacapitalis Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Sicalis flaveola Vulnerável 5 7 140 Protegida 

Spizaetus ornatus Em Perigo 5 3 60 Parcialmente protegida 

Spizaetus tyrannus Em Perigo 4 4 100 Protegida 

Spizastur melanoleucus Em Perigo 4 2 50 Parcialmente protegida 

Sporophila falcirostris Em Perigo 3 2 66 Parcialmente protegida 

Sporophila frontalis Em Perigo 4 3 75 Parcialmente protegida 

Sporophila melanogaster Vulnerável 3 1 33 Parcialmente protegida 

Sporophila palustris Em Perigo 1 0 0 Lacuna 

Sporophila ruficollis Vulnerável 3 0 0 Lacuna 

Taoniscus nanus Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Tripophaga macroura Vulnerável 1 0 0 Lacuna 

Tinamus solitarius 
Criticamente 
em Perigo 

4 3 75 Parcialmente protegida 

Touit melanonota Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Triclaria malachitacea Vulnerável 2 1 50 Parcialmente protegida 

* Metas de conservação: quantos registros deveriam estar localizados em áreas reservadas (Unidaes de 
Conservação). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Das 74 espécies de aves analisadas, 25 (33,78%) foram consideradas “espécies-lacuna”, 40 

(54,05%) parcialmente protegidas e 9 (12,16%) totalmente protegidas pela atual rede de 

Unidades de Conservação em Minas Gerais. Das 11 espécies que estão “Criticamente em 

Perigo”, 7 (63,63%) foram classificadas como parcialmente protegidas, e 4 como 

“lacunas”. 

 

Analisando área, 35 Unidades de Planejamento foram indicadas com alto grau de 

prioridade para conservação (grau de singularidade). 52 foram classificadas com média 

prioridade e 132 com baixa prioridade para conservação das espécies ameaçadas da 

avifauna mineira. 

 

 

5.1 SIMULANDO A CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Com o intuito de verificar que mudaria no atual cenário se algumas áreas consideradas com 

alto grau de singularidade fossem preservadas, foi feita uma simulação onde 9 Unidades de 

Planejamento anteriormente classificadas com alto grau de singularidade foram 

reclassificadas como áreas de preservação (na cor azul). O modelo foi então novamente 

rodado e um novo mapa e novos relatórios foram gerados mostrando a nova situação. 

(Figura 6) (Tabela 7). Essa simulação se define apenas como um exercício, pois não foram 

adotados critérios para a seleção dessas nova áreas, que foram escolhidas de forma 

completamente aleatória. O objetivo é simplesmente mostrar o quanto isso poderia 

influenciar na nova classificação das espécies de aves quanto à porcentagem atingida das 

metas de conservação. 

 

Nesse novo cenário podemos ver mudanças significativas, pois seis espécies saíram da 

categoria de lacuna, dentre elas, uma era criticamente em perigo, uma em perigo e quatro 

vulneráveis. Das 40 antes classificadas como parcialmente protegidas, restaram somente 

30, e a categoria de protegidas subiu de 9 para 25 espécies, sendo 4 novas espécies 
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criticamente em perigo, 4 em perigo e 8 vulneráveis. As UPs inicialmente classificadas 

com alto grau de singularidade passaram de 35 para 26, as com médio grau, de 52 para 27, 

e com baixo grau, de 132 para 123. (Tabela 8) 

 

 

 

 

Figura 6 – Simulação de criação de novas áreas de preservação. 
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Tabela 7 – Reclassificação das espécies de aves utilizadas na análise quanto à porcentagem de atendimento 

das metas de conservação após a inclusão de novas áreas de preservação. Em destaque as espécies 

que sofreram modificação. 

Espécie Status de ameaça 
Meta de 

conservação * 

Nº de 
registros 
em Ucs 

% meta 
atingida 

Classificação 

Accipiter poliogaster 
Criticamente em 

Perigo 
2 1 100 Protegida 

Ajaia ajaja Vulnerável 3 0 33 Parcialmente protegida 

Alectrurus tricolor Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Amaurospiza moesta Vulnerável 3 2 100 Protegida 

Amazona vinacea Em Perigo 4 3 100 Protegida 

Amazona xanthops Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Anodorhynchus hyacinthinus 
Criticamente em 

Perigo 
3 0 0 Lacuna 

Anthus nattereri Vulnerável 4 1 100 Protegida 

Ara ararauna Vulnerável 4 0 25 Lacuna 

Ara chloroptera Em Perigo 3 1 33 Parcialmente protegida 

Baillonius bailloni Vulnerável 5 4 140 Protegida 

Biatas nigropectus Em Perigo 3 1 66 Parcialmente protegida 

Campephilus robustus Em Perigo 5 8 240 Protegida 

Carpornis cucullatus Vulnerável 3 3 100 Protegida 

Claravis godefrida 
Criticamente em 

Perigo 
4 3 100 Protegida 

Cotinga maculata 
Criticamente em 

Perigo 
3 0 0 Lacuna 

Crax blumenbachii 
Criticamente em 

Perigo 
3 1 33 Parcialmente protegida 

Crax fasciolata Vulnerável 3 0 0 Lacuna 

Crypturellus variegatus Em Perigo 4 0 0 Lacuna 

Culicivora caudacuta Vulnerável 3 1 33 Parcialmente protegida 

Curaeus forbesi Em Perigo 5 1 20 Lacuna 

Drymophila genei Vulnerável 4 2 75 Parcialmente protegida 

Dysithamnus plumbeus Vulnerável 4 1 50 Parcialmente protegida 

Falco deiroleucus 
Criticamente em 

Perigo 
2 1 100 Protegida 

Formicivora iheringi Vulnerável 4 0 0 Lacuna 

Geotrygon violacea Em Perigo 3 1 33 Parcialmente protegida 

Grallaria varia Vulnerável 4 3 125 Protegida 

Harpia harpyja 
Criticamente em 

Perigo 
5 4 80 Parcialmente protegida 

Harpyhaliaetus coronatus Em Perigo 4 1 25 Lacuna 

Jabiru mycteria Em Perigo 5 1 20 Lacuna 

Jacamaralcyon tridactyla Vulnerável 5 3 100 Protegida 

Laniisoma elegans Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Leucopternis lacernulata Em Perigo 4 4 125 Protegida 

Leucopternis polionota Em Perigo 4 3 75 Parcialmente protegida 

Lipaugus lanioides Vulnerável 5 5 140 Protegida 

Macropsalis creagra Vulnerável 5 4 100 Protegida 

Megaxenops parnaguae Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Mergus octosetaceus 
Criticamente em 

Perigo 
3 1 33 Parcialmente protegida 

Mycteria americana Vulnerável 4 1 25 Lacuna 

Myrmeciza ruficauda 
Criticamente em 

Perigo 
4 0 0 Lacuna 



 30 

Myrmotherula minor Vulnerável 2 0 100 Protegida 

Myrmotherula urosticta Vulnerável 2 0 0 Lacuna 

Nemosia rourei 
Criticamente em 

Perigo 
2 0 100 Protegida 

Nothura minor Vulnerável 5 3 60 Parcialmente protegida 

Odontophorus capueira Vulnerável 5 5 140 Protegida 

Oryzoborus angolensis Em Perigo 4 5 150 Protegida 

Penelope obscura Vulnerável 5 4 120 Protegida 

Penelope ochrogaster Em Perigo 4 1 25 Lacuna 

Phibalura flavirostris Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Phylloscartes roquettei Em Perigo 3 0 0 Lacuna 

Pionopsitta pileata Em Perigo 4 3 100 Protegida 

Pipile jacutinga Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Piprites pileatus Vulnerável 3 1 33 Parcialmente protegida 

Poospiza cinerea Vulnerável 5 2 60 Parcialmente protegida 

Procnias nudicollis Vulnerável 4 3 75 Parcialmente protegida 

Pyroderus scutatus Vulnerável 5 7 180 Protegida 

Pyrrhura cruentata Em Perigo 5 1 40 Parcialmente protegida 

Pyrrhura leucotis Vulnerável 5 1 20 Lacuna 

Rhea americana Vulnerável 5 2 40 Parcialmente protegida 

Scytalopus novacapitalis Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Sicalis flaveola Vulnerável 5 7 200 Protegida 

Spizaetus ornatus Em Perigo 5 3 80 Parcialmente protegida 

Spizaetus tyrannus Em Perigo 4 4 125 Protegida 

Spizastur melanoleucus Em Perigo 4 2 75 Parcialmente protegida 

Sporophila falcirostris Em Perigo 3 2 100 Protegida 

Sporophila frontalis Em Perigo 4 3 100 Protegida 

Sporophila melanogaster Vulnerável 3 1 66 Parcialmente protegida 

Sporophila palustris Em Perigo 1 0 0 Lacuna 

Sporophila ruficollis Vulnerável 3 0 0 Lacuna 

Taoniscus nanus Vulnerável 5 2 60 Parcialmente protegida 

Tripophaga macroura Vulnerável 1 0 0 Lacuna 

Tinamus solitarius 
Criticamente em 

Perigo 
4 3 75 Parcialmente protegida 

Touit melanonota Vulnerável 4 2 50 Parcialmente protegida 

Triclaria malachitacea Vulnerável 2 1 50 Parcialmente protegida 

* Metas de conservação: quantos registros deveriam estar localizados em áreas reservadas (Unidaes de 
Conservação). 
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Tabla 8 – Comparação das mudanças ocorridas após a simulação da criação de novas áreas de preservação. 

Classes Antes Depois 

“Espécie-lacuna” 53,78% 25,67% 

Parcialmente protegida 54,05% 40,54% 

Protegida 12,16% 33,78% 

Unidades de planejamento classificadas 219 176 

Unidades de Planejamento com alto grau de singularidade 15,98% 14,77 

Unidades de Planejamento com médio grau de singularidade 23,74% 15,34% 

Unidades de Planejamento com baixo grau de singularidade 60,27% 69,88% 
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6 CONCLUSÕES 
 

A análise de lacunas aponta caminhos interessantes para o planejamento da rede de áreas 

protegidas quando nos mostra opções de escolha de regiões com características 

importantes para a conservação. A análise proposta nesse estudo só levou em consideração 

um aspecto, que foi a ocorrência de espécies ameaçadas de aves em Minas Gerais. De certa 

forma esse tipo de análise é considerada parcial, pois trabalha com dados disponíveis que, 

além de nem sempre serem o retrato real da distribuição dessas espécies, não cobre todo o 

universo da riqueza biológica da área estudada. Vários outros aspectos deveriam ser 

levados em consideração para a escolha das melhores áreas a serem protegidas, como por 

exemplo os demais grupos de espécies, características físicas, sociais, culturais, políticas, 

econômicas etc. Entretanto o levantamento dos dados para a realização desse tipo de 

análise é dispendioso e demanda tempo. Assim sendo, devemos otimizar a utilização de 

dados disponíveis para análises como essa, que podem sim ser deficientes quando 

pensamos na totalidade da riqueza biológica existente na superfície de qualquer área 

estudada, mas serve como base para tomadas de decisões que poderiam simplesmente se 

basear em suposições sem nenhuma base científica.  

 

O exercício de reclassificar áreas indicadas com alto grau de prioridade em áreas 

reservadas mostra como o diagnóstico pode mudar com a escolha locais diferentes. Na 

verdade esse procedimento pode e deve ser repetido várias vezes, pois cada reclassificação 

criará novas situações. A escolha das melhores áreas a serem preservadas depende de uma 

análise cuidadosa e muito bem estudada, onde deve-se ponderar quais espécies estão sendo 

beneficiadas em detrimento de outras. Não se trata portanto de escolher áreas 

aleatoriamente, pois cada Uidade de Planejamento influenciará de forma completamente 

diferente, de acordo com as espécies que ela contém. 

 

Finalmente, o objetivo é alcançado quando pelo menos estamos sendo guiados por fatos 

reais quando se trata da escolha de áreas para a criação de novas Unidades de Conservação. 

O que não podemos esquecer é que a preocupação com o meio ambiente não deve ser 

baseada somente no fato de levantar uma bandeira “politicamente correta”. Antes de tudo, 
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devemos ter a clareza de que nós fazemos parte desse meio ambiente, e que a 

responsabilidade é, portanto com a sobrevivência da nossa própria espécie. Quem sabe 

pensando assim, a gente permita que nossas futuras gerações possam ouvir os mesmos 

cantos dos pássaros que ainda ouvimos hoje. 
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10 APÊNDICES 
 

Apêndice 1 – Lista de registros das espécies de aves ameaçadas em MG.  

 
NOME_CIENT MUNICIPIO LAT LONG 
Accipiter poliogaster caparao -20,46 -41,79 
Accipiter poliogaster caparao -20,46 -41,79 
Accipiter poliogaster caparao -20,46 -41,79 
Accipiter poliogaster VIcOSA -20,75 -42,88 
Accipiter poliogaster VIcOSA -20,75 -42,88 
Ajaia ajaja JANUARIA -15,29 -44,21 
Ajaia ajaja PARA DE MINAS -19,51 -44,36 
Ajaia ajaja POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Ajaia ajaja POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Alectrurus tricolor baependi -22,02 -44,84 
Alectrurus tricolor indianopolis -18,97 -47,86 
Alectrurus tricolor jaboticatubas -19,38 -43,54 
Alectrurus tricolor lagoa santa -19,63 -43,88 
Alectrurus tricolor ONCA DE PITANGUI -19,43 -44,48 
Alectrurus tricolor ONCA DE PITANGUI -19,43 -44,48 
Alectrurus tricolor santa juliana -19,38 -47,50 
Alectrurus tricolor sao romao -16,35 -45,43 
Alectrurus tricolor sao roque de minas -20,20 -46,69 
Alectrurus tricolor SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Alectrurus tricolor SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
Alectrurus tricolor SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
Alectrurus tricolor SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Alectrurus tricolor sete lagoas -19,45 -44,29 
Alectrurus tricolor Uberaba -19,60 -47,97 
Alectrurus tricolor Uberaba -19,60 -47,97 
Alectrurus tricolor Uberaba -19,60 -47,97 
Alectrurus tricolor Uberaba -19,60 -47,97 
Alectrurus tricolor Uberaba -19,60 -47,97 
Alectrurus tricolor uberlandia -19,00 -48,36 
Alectrurus tricolor uberlandia -19,00 -48,36 
Alectrurus tricolor UNAI -16,21 -46,54 
Alectrurus tricolor UNAI -16,21 -46,54 
Alectrurus tricolor UNAI -16,21 -46,54 
Alectrurus tricolor UNAI -16,21 -46,54 
Amaurospiza moesta caparao -20,46 -41,79 
Amaurospiza moesta itamonte -22,34 -44,66 
Amaurospiza moesta MONTE BELO -21,19 -46,22 
Amaurospiza moesta MONTE BELO -21,19 -46,22 
Amaurospiza moesta OURO PRETO -20,17 -43,30 
Amaurospiza moesta OURO PRETO -20,17 -43,30 
Amaurospiza moesta vicosa -20,75 -42,87 
Amazona vinacea aiuruoca -22,00 -45,00 
Amazona vinacea aiuruoca -22,00 -45,00 
Amazona vinacea araponga -20,70 -42,48 
Amazona vinacea baependi -22,02 -44,84 
Amazona vinacea camanducaia -22,80 -46,07 
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Amazona vinacea camanducaia -22,80 -46,07 
Amazona vinacea camanducaia -22,80 -46,07 
Amazona vinacea camanducaia -22,80 -46,07 
Amazona vinacea caparao -20,46 -41,79 
Amazona vinacea caparao -20,46 -41,79 
Amazona vinacea caratinga -19,78 -41,75 
Amazona vinacea caratinga -19,73 -41,82 
Amazona vinacea caratinga -19,73 -41,82 
Amazona vinacea caratinga -19,82 -42,12 
Amazona vinacea caratinga -19,82 -42,12 
Amazona vinacea caratinga -19,82 -42,12 
Amazona vinacea itacarambi -15,08 -44,12 
Amazona vinacea itacarambi -15,21 -44,09 
Amazona vinacea itacarambi -15,21 -44,09 
Amazona vinacea Januaria -15,48 -44,37 
Amazona vinacea Januaria -15,48 -44,37 
Amazona vinacea januaria -15,32 -44,26 
Amazona vinacea lima duarte -21,55 -43,92 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea lima duarte -21,70 -43,89 
Amazona vinacea marlieria -19,65 -42,56 
Amazona vinacea nova era -19,70 -43,06 
Amazona vinacea nova era -19,70 -43,06 
Amazona vinacea nova era -19,70 -43,06 
Amazona vinacea piranga -20,63 -43,30 
Amazona vinacea rio casca -20,13 -42,39 
Amazona vinacea VIcOSA -20,75 -42,88 
Amazona vinacea VIcOSA -20,75 -42,88 
Amazona vinacea vicosa -20,75 -42,87 
Amazona xanthops arinos -15,55 -46,06 
Amazona xanthops arinos -15,55 -46,06 
Amazona xanthops arinos -15,55 -46,06 
Amazona xanthops bom despacho -19,71 -45,30 
Amazona xanthops brasilandia -16,94 -45,86 
Amazona xanthops buritis -15,44 -46,60 
Amazona xanthops buritizeiro -17,28 -45,18 
Amazona xanthops coromandel -18,34 -47,12 
Amazona xanthops formoso -15,07 -46,08 
Amazona xanthops itacarambi -15,21 -44,09 
Amazona xanthops joao pinheiro -17,64 -45,97 
Amazona xanthops lambari -21,94 -45,32 
Amazona xanthops lambari -21,94 -45,32 
Amazona xanthops nova ponte -19,08 -47,40 
Amazona xanthops nova ponte -19,08 -47,40 
Amazona xanthops oliveira -20,41 -44,49 
Amazona xanthops oliveira -20,41 -44,49 
Amazona xanthops oliveira -20,41 -44,49 
Amazona xanthops perdizes -19,43 -47,15 



 38 

Amazona xanthops perdizes -19,43 -47,15 
Amazona xanthops perdizes -19,43 -47,15 
Amazona xanthops pirapora -17,38 -44,87 
Amazona xanthops prata -19,28 -48,91 
Amazona xanthops sao romao -16,22 -45,04 
Amazona xanthops sao romao -16,22 -45,04 
Amazona xanthops sao romao -16,22 -45,04 
Amazona xanthops varzea da palma -17,35 -44,43 
Amazona xanthops varzea da palma -17,35 -44,43 
Amazona xanthops varzea da palma -17,42 -44,74 
Anodorhynchus hyacinthinu ARINOS -15,55 -46,06 
Anodorhynchus hyacinthinu ARINOS -15,55 -46,06 
Anodorhynchus hyacinthinu BURITIS -15,37 -46,25 
Anodorhynchus hyacinthinu BURITIS -15,37 -46,25 
Anodorhynchus hyacinthinu FORMOSO 2 -15,07 -46,08 
Anodorhynchus hyacinthinu paracatu -17,11 -46,87 
Anodorhynchus hyacinthinu pirapora -17,38 -44,87 
Anodorhynchus hyacinthinu SAO ROMAO -16,22 -45,04 
Anthus nattereri alfenas -21,36 -46,00 
Anthus nattereri monte belo -21,31 -46,32 
Anthus nattereri POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Anthus nattereri POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Anthus nattereri POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Anthus nattereri POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
Anthus nattereri SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Anthus nattereri SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Ara ararauna arinos -15,80 -46,01 
Ara ararauna brasilandia -16,94 -45,86 
Ara ararauna buritis -15,44 -46,60 
Ara ararauna buritizeiro -17,28 -45,18 
Ara ararauna buritizeiro -17,28 -45,18 
Ara ararauna coromandel -18,34 -47,12 
Ara ararauna formoso -15,07 -46,08 
Ara ararauna formoso -15,07 -46,08 
Ara ararauna indianopolis -18,97 -47,86 
Ara ararauna joao pinheiro -17,64 -45,97 
Ara ararauna marliéria -19,68 -42,64 
Ara ararauna nova ponte -19,25 -47,71 
Ara ararauna paracatu -17,11 -46,87 
Ara ararauna perdizes -19,43 -47,15 
Ara ararauna pirapora -17,38 -44,87 
Ara ararauna presidente olegario -18,16 -46,38 
Ara ararauna sao francisco -15,86 -44,83 
Ara ararauna sao romao -16,35 -45,43 
Ara ararauna uberlandia -19,00 -48,36 
Ara ararauna unai -16,39 -46,83 
Ara ararauna unai -16,39 -46,83 
Ara ararauna vazante -17,86 -46,87 
Ara ararauna VIcOSA -20,75 -42,92 
Ara chloroptera marlieria -19,65 -42,56 
Ara chloroptera pecanha -18,54 -42,54 
Ara chloroptera unai -16,39 -46,83 
Ara chloroptera unai -16,39 -46,83 
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Baillonius bailloni araponga -20,67 -42,87 
Baillonius bailloni araponga -20,70 -42,48 
Baillonius bailloni araponga -20,40 -42,31 
Baillonius bailloni caparao -20,46 -41,79 
Baillonius bailloni caparao -20,46 -41,79 
Baillonius bailloni caparao -20,46 -41,79 
Baillonius bailloni carangola -20,77 -42,03 
Baillonius bailloni carangola -20,46 -42,02 
Baillonius bailloni caratinga -19,73 -41,82 
Baillonius bailloni caratinga -19,47 -42,08 
Baillonius bailloni caratinga -19,44 -41,49 
Baillonius bailloni caratinga -19,82 -42,12 
Baillonius bailloni Cataguazes -21,33 -42,65 
Baillonius bailloni dom joaquim -18,58 -43,15 
Baillonius bailloni ervalia -20,72 -42,48 
Baillonius bailloni itamonte -22,34 -44,66 
Baillonius bailloni itamonte -22,17 -44,52 
Baillonius bailloni itamonte -22,17 -44,52 
Baillonius bailloni faria lemos -20,79 -42,05 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni lima duarte -21,70 -43,89 
Baillonius bailloni nova era -19,69 -43,01 
Baillonius bailloni sao miguel do anta -20,75 -42,71 
Baillonius bailloni simonesia -20,05 -42,00 
Baillonius bailloni simonesia -20,07 -42,00 
Baillonius bailloni simonesia -20,03 -42,35 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni VIcOSA -20,75 -42,88 
Baillonius bailloni vicosa -20,75 -42,87 
Biatas nigropectus itabira -19,37 -43,13 
Biatas nigropectus itabira -19,37 -43,13 
Biatas nigropectus itabira -19,37 -43,13 
Biatas nigropectus itamonte -22,34 -44,66 
Biatas nigropectus sao domingos do prata -19,88 -42,90 
Biatas nigropectus sao domingos do prata -19,88 -42,90 
Biatas nigropectus VIcOSA -20,75 -42,88 
Biatas nigropectus VIcOSA -20,75 -42,88 
Biatas nigropectus VIcOSA -20,45 -42,52 
Campephilus robustus araponga -20,67 -42,87 
Campephilus robustus araponga -20,70 -42,48 
Campephilus robustus araponga -20,40 -42,31 
Campephilus robustus araponga -20,40 -42,31 
Campephilus robustus arcos -20,24 -45,53 
Campephilus robustus caparao -20,46 -41,79 
Campephilus robustus caratinga -19,73 -41,82 
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Campephilus robustus caratinga -19,44 -41,49 
Campephilus robustus caratinga -19,47 -42,08 
Campephilus robustus caratinga -19,82 -42,12 
Campephilus robustus Cataguazes -21,33 -42,65 
Campephilus robustus ervalia -20,72 -42,48 
Campephilus robustus itamonte -22,29 -44,75 
Campephilus robustus ijaci -21,17 -44,93 
Campephilus robustus itamonte -22,34 -44,66 
Campephilus robustus jaboticatubas -19,38 -43,54 
Campephilus robustus januaria -15,29 -44,21 
Campephilus robustus lagoa santa -19,37 -43,53 
Campephilus robustus lagoa santa -19,63 -43,88 
Campephilus robustus lima duarte -21,70 -43,89 
Campephilus robustus marlieria -19,65 -42,56 
Campephilus robustus marlieria -19,46 -42,39 
Campephilus robustus marlieria -19,77 -42,65 
Campephilus robustus marlieria -19,65 -42,56 
Campephilus robustus minas novas -17,13 -42,77 
Campephilus robustus nova lima -20,08 -43,89 
Campephilus robustus nova ponte -19,08 -47,40 
Campephilus robustus perdizes -19,43 -47,15 
Campephilus robustus perdizes -19,43 -47,15 
Campephilus robustus pocos de caldas -21,47 -46,33 
Campephilus robustus pocos de caldas -21,47 -46,33 
Campephilus robustus pocos de caldas -21,47 -46,33 
Campephilus robustus salto da divisa -16,08 -40,03 
Campephilus robustus santa barbara -20,00 -43,50 
Campephilus robustus santa barbara -20,00 -43,50 
Campephilus robustus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Campephilus robustus VIcOSA -20,75 -42,88 
Campephilus robustus VIcOSA -20,75 -42,92 
Campephilus robustus VIcOSA -20,75 -42,88 
Campephilus robustus VIcOSA -20,75 -42,88 
Campephilus robustus VIcOSA -20,75 -42,88 
Campephilus robustus vicosa -20,75 -42,87 
carpornis cucullatus araponga -20,67 -42,87 
carpornis cucullatus araponga -20,70 -42,48 
carpornis cucullatus caparao -20,46 -41,79 
carpornis cucullatus caparao -20,46 -41,79 
carpornis cucullatus ERVaLIA -20,72 -42,48 
carpornis cucullatus itamonte -22,34 -44,66 
carpornis cucullatus  -20,46 -41,79 
claravis godefrida caparao -20,46 -41,79 
claravis godefrida caparao -20,46 -41,79 
claravis godefrida caparao -20,46 -41,79 
claravis godefrida caparao -20,46 -41,79 
claravis godefrida itamonte -22,34 -44,66 
claravis godefrida itamonte -22,34 -44,66 
claravis godefrida itamonte -22,17 -44,52 
claravis godefrida jaboticatubas -19,38 -43,54 
claravis godefrida lagoa santa -19,63 -43,88 
claravis godefrida lagoa santa -19,63 -43,88 
claravis godefrida lagoa santa -19,63 -43,88 
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claravis godefrida lagoa santa -19,37 -43,53 
claravis godefrida sao francisco -22,60 -45,30 
claravis godefrida sao francisco -22,36 -45,18 
claravis godefrida VIcOSA -20,75 -42,88 
claravis godefrida VIcOSA -20,75 -42,88 
cotinga maculata belo horizonte -19,49 -43,57 
cotinga maculata nanuque -17,74 -40,50 
cotinga maculata marlieria -19,83 -42,52 
crax blumenbachii ?? -20,75 -43,08 
crax blumenbachii marlieria -19,83 -42,52 
crax blumenbachii marlieria -19,65 -42,56 
crax blumenbachii marlieria -19,65 -42,56 
crax blumenbachii marlieria -19,65 -42,56 
crax blumenbachii marlieria -19,42 -42,43 
crax blumenbachii marlieria -19,42 -42,43 
crax blumenbachii  -20,45 -43,05 
crax blumenbachii minas novas -17,36 -42,39 
crax fasciolata perdizes -19,43 -47,15 
crax fasciolata perdizes -19,43 -47,15 
crax fasciolata ijaci -21,17 -44,93 
crax fasciolata uberlandia -19,00 -48,36 
crax fasciolata unai -16,39 -46,83 
crax fasciolata unai -16,39 -46,83 
crax fasciolata pirapora -17,38 -44,87 
crypturellus variegatus caratinga -19,73 -41,82 
crypturellus variegatus caratinga -19,42 -41,49 
crypturellus variegatus caratinga -19,44 -41,49 
crypturellus variegatus Cataguazes -21,33 -42,65 
crypturellus variegatus jaboticatubas -19,42 -43,72 
crypturellus variegatus marlieria -19,77 -42,65 
crypturellus variegatus marlieria -19,42 -42,43 
crypturellus variegatus marlieria -19,46 -42,39 
crypturellus variegatus salto da divisa -16,08 -40,03 
culicivora caudacuta sao roque de minas -20,20 -46,69 
culicivora caudacuta Patrocínio -18,56 -46,59 
culicivora caudacuta SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
culicivora caudacuta SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
culicivora caudacuta SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
curaeus forbesi januaria -15,32 -44,26 
curaeus forbesi marlieria -19,42 -42,43 
curaeus forbesi marlieria -19,42 -42,43 
curaeus forbesi marlieria -19,42 -42,43 
curaeus forbesi marlieria -19,83 -42,52 
curaeus forbesi marlieria -19,65 -42,56 
curaeus forbesi marlieria -19,77 -42,65 
curaeus forbesi marlieria -19,65 -42,56 
curaeus forbesi marlieria -19,50 -42,31 
curaeus forbesi marlieria -19,46 -42,31 
curaeus forbesi marlieria -19,46 -42,39 
curaeus forbesi marlieria -19,65 -42,56 
curaeus forbesi raul soares -20,06 -42,27 
curaeus forbesi raul soares -20,06 -42,27 
curaeus forbesi raul soares -20,06 -42,27 
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curaeus forbesi raul soares -20,06 -42,27 
curaeus forbesi timoteo -19,55 -42,60 
Drymophila genei aiuruoca -22,00 -45,00 
Drymophila genei araponga -20,67 -42,87 
Drymophila genei caparao -20,46 -41,79 
Drymophila genei caparao -20,46 -41,79 
Drymophila genei itamonte -22,34 -44,66 
Drymophila genei caparao -20,46 -41,79 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,78 -41,75 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,73 -41,82 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,82 -42,12 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,82 -42,12 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,73 -41,82 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,42 -41,49 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,47 -41,45 
dysithamnus plumbeus caratinga -19,44 -41,49 
dysithamnus plumbeus maxacalis -17,09 -40,71 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,83 -42,52 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,77 -42,65 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,65 -42,56 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,65 -42,56 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,42 -42,43 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,42 -42,43 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,50 -42,31 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,46 -42,39 
dysithamnus plumbeus marlieria -19,65 -42,56 
dysithamnus plumbeus muriae -21,09 -42,41 
dysithamnus plumbeus raul soares -20,02 -42,36 
dysithamnus plumbeus rio casca -20,13 -42,39 
falco deiroleucus jaboticatubas -19,38 -43,54 
falco deiroleucus jaboticatubas -19,38 -43,54 
falco deiroleucus jaboticatubas -19,38 -43,54 
falco deiroleucus pocos de caldas -21,47 -46,33 
falco deiroleucus pocos de caldas -21,47 -46,33 
falco deiroleucus pocos de caldas -21,47 -46,33 
formicivora iheringi almenara -16,18 -40,70 
formicivora iheringi almenara -16,11 -40,41 
formicivora iheringi almenara -16,11 -40,41 
formicivora iheringi almenara -16,11 -40,41 
formicivora iheringi almenara -16,11 -40,42 
formicivora iheringi aracuai -16,83 -42,07 
formicivora iheringi divinopolis -20,08 -44,53 
formicivora iheringi divisopolis -15,77 -40,93 
formicivora iheringi divisopolis -15,77 -40,93 
formicivora iheringi botumirim -16,78 -43,02 
geotrygon violacea braunas -19,03 -42,70 
geotrygon violacea marliéria -19,68 -42,64 
geotrygon violacea itamonte -22,34 -44,66 
grallaria varia araponga -20,67 -42,87 
grallaria varia araponga -20,70 -42,48 
grallaria varia araponga -20,40 -42,31 
grallaria varia araponga -20,40 -42,31 
grallaria varia caparao -20,46 -41,79 
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grallaria varia caparao -20,46 -41,79 
grallaria varia ERVaLIA -20,72 -42,48 
grallaria varia itamonte -22,34 -44,66 
grallaria varia VIcOSA -20,75 -42,88 
Harpia harpyja caparao -20,46 -41,79 
Harpia harpyja caparao -20,46 -41,79 
Harpia harpyja caratinga -19,82 -42,12 
Harpia harpyja cataguases -21,33 -42,65 
Harpia harpyja cataguases -21,33 -42,65 
Harpia harpyja contagem -19,89 -44,08 
Harpia harpyja curvelo -18,75 -44,44 
Harpia harpyja curvelo -18,75 -44,44 
Harpia harpyja itamonte -22,34 -44,66 
Harpia harpyja itamonte -22,34 -44,66 
Harpia harpyja itamonte -22,17 -44,52 
Harpia harpyja itamonte -22,34 -44,66 
Harpia harpyja jaboticatubas -19,38 -43,54 
Harpia harpyja MARLIeRIA -19,65 -42,56 
Harpia harpyja marlieria -19,65 -42,56 
Harpia harpyja marlieria -19,65 -42,56 
Harpia harpyja marlieria -19,65 -42,56 
harpyhaliaetus coronatus caldas -21,90 -46,35 
harpyhaliaetus coronatus carbonita -17,51 -43,04 
harpyhaliaetus coronatus unai -16,21 -46,54 
harpyhaliaetus coronatus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
jabiru mycteria arinos -15,80 -46,01 
jabiru mycteria arinos -15,80 -46,01 
jabiru mycteria brasilandia -16,94 -45,86 
jabiru mycteria brasilandia -16,94 -45,86 
jabiru mycteria funilandia -19,36 -44,07 
jabiru mycteria jaboticatubas -19,38 -43,54 
jabiru mycteria mateus leme -20,03 -44,44 
jabiru mycteria piumhi -20,46 -46,06 
jabiru mycteria sacramento -19,86 -47,22 
jabiru mycteria sacramento -19,86 -47,22 
jabiru mycteria sete lagoas -19,45 -44,29 
jabiru mycteria lagoa santa -19,63 -43,88 
jacamaralcyon tridactyla antonio dias -19,67 -42,92 
jacamaralcyon tridactyla ANToNIO DIAS -19,67 -42,92 
jacamaralcyon tridactyla antonio dias -19,13 -42,93 
jacamaralcyon tridactyla antonio dias -19,39 -42,52 
jacamaralcyon tridactyla antonio dias -19,40 -42,55 
jacamaralcyon tridactyla antonio dias -19,08 -42,56 
jacamaralcyon tridactyla araponga -20,67 -42,51 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla belo horizonte -19,92 -43,93 
jacamaralcyon tridactyla braunas -19,03 -42,70 
jacamaralcyon tridactyla caparao -20,46 -41,79 
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jacamaralcyon tridactyla caparao -20,46 -41,79 
jacamaralcyon tridactyla caparao -20,46 -41,79 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,78 -41,75 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,82 -42,12 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,73 -41,82 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,82 -42,12 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,82 -42,12 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,82 -42,12 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,82 -42,12 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,47 -42,08 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,47 -41,45 
jacamaralcyon tridactyla caratinga -19,44 -41,49 
jacamaralcyon tridactyla cataguases -21,33 -42,65 
jacamaralcyon tridactyla cataguases -21,33 -42,65 
jacamaralcyon tridactyla cataguases -21,33 -42,65 
jacamaralcyon tridactyla contagem -19,92 -44,05 
jacamaralcyon tridactyla contagem -19,55 -44,03 
jacamaralcyon tridactyla dionisio -19,83 -42,67 
jacamaralcyon tridactyla contagem -19,55 -44,03 
jacamaralcyon tridactyla divisopolis -15,77 -40,93 
jacamaralcyon tridactyla guanhaes -18,76 -42,92 
jacamaralcyon tridactyla guanhaes -18,46 -42,55 
jacamaralcyon tridactyla jaboticatubas -19,38 -43,54 
jacamaralcyon tridactyla lagoa santa -19,63 -43,88 
jacamaralcyon tridactyla marlieria -19,83 -42,52 
jacamaralcyon tridactyla marlieria -19,50 -42,31 
jacamaralcyon tridactyla muriae -21,09 -42,41 
jacamaralcyon tridactyla muriae -21,09 -42,41 
jacamaralcyon tridactyla pirapetinga -21,66 -42,35 
jacamaralcyon tridactyla presidente bernardes -20,78 -43,16 
jacamaralcyon tridactyla rio casca -20,13 -42,39 
jacamaralcyon tridactyla rio casca -20,13 -42,39 
jacamaralcyon tridactyla rio novo -21,48 -43,15 
jacamaralcyon tridactyla santa fe de minas -16,73 -45,56 
jacamaralcyon tridactyla sao pedro dos ferros -20,07 -42,57 
jacamaralcyon tridactyla volta grande -21,77 -42,56 
jacamaralcyon tridactyla  -20,72 -42,48 
laniisoma elegans camanducaia -22,45 -46,08 
laniisoma elegans camanducaia -22,45 -46,08 
laniisoma elegans camanducaia -22,45 -46,08 
laniisoma elegans belo horizonte -19,83 -43,83 
laniisoma elegans caparao -20,46 -41,79 
laniisoma elegans caparao -20,46 -41,79 
laniisoma elegans caratinga -19,78 -41,75 
laniisoma elegans caratinga -19,73 -41,82 
laniisoma elegans caratinga -19,82 -42,12 
laniisoma elegans caratinga -19,82 -42,12 
laniisoma elegans caratinga -19,47 -41,45 
laniisoma elegans caratinga -19,44 -41,49 
laniisoma elegans catas altas -20,08 -43,47 
laniisoma elegans ibirite -20,02 -44,05 
laniisoma elegans itamonte -22,34 -44,66 
laniisoma elegans itamonte -22,17 -44,52 
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laniisoma elegans juiz de fora -21,43 -43,35 
laniisoma elegans mantena -18,68 -41,09 
laniisoma elegans mantena -18,68 -41,09 
laniisoma elegans mantena -18,68 -41,09 
laniisoma elegans nova lima -20,08 -43,89 
laniisoma elegans santa barbara -20,13 -43,83 
laniisoma elegans santa barbara -20,00 -43,50 
laniisoma elegans santa barbara -19,97 -43,48 
laniisoma elegans santa barbara -19,58 -43,29 
laniisoma elegans santa barbara -20,08 -43,50 
laniisoma elegans Juiz de fora -21,45 -43,20 
laniisoma elegans  -21,75 -43,32 
Leucopternis lacernulata aiuruoca -22,00 -45,00 
Leucopternis lacernulata araponga -20,70 -42,48 
Leucopternis lacernulata caparao -20,46 -41,79 
Leucopternis lacernulata ervalia -20,72 -42,48 
Leucopternis lacernulata jaboticatubas -19,38 -43,54 
Leucopternis lacernulata jaboticatubas -19,38 -43,54 
Leucopternis lacernulata jaboticatubas -19,38 -43,54 
Leucopternis lacernulata jaboticatubas -19,14 -43,53 
Leucopternis lacernulata mariana -20,22 -43,24 
Leucopternis lacernulata mariana -20,13 -43,26 
Leucopternis lacernulata mariana -20,13 -43,26 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,83 -42,52 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,77 -42,65 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,65 -42,56 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,65 -42,56 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,50 -42,31 
Leucopternis lacernulata marlieria -19,46 -42,39 
Leucopternis lacernulata marlieria -20,11 -43,25 
Leucopternis lacernulata raul soares -20,02 -42,36 
Leucopternis lacernulata santa barbara -19,90 -43,38 
Leucopternis lacernulata santa barbara -19,57 -43,24 
Leucopternis lacernulata santa barbara -19,54 -43,23 
Leucopternis lacernulata vicosa -20,75 -42,87 
Leucopternis lacernulata  -22,02 -43,09 
Leucopternis lacernulata  -22,03 -43,15 
leucopternis polionota arcos -20,24 -45,53 
leucopternis polionota caparao -20,46 -41,79 
leucopternis polionota caparao -20,46 -41,79 
leucopternis polionota caparao -20,46 -41,79 
leucopternis polionota caparao -20,46 -41,79 
leucopternis polionota catas altas -20,08 -43,47 
leucopternis polionota itamonte -22,34 -44,66 
leucopternis polionota mariana -20,34 -43,33 
leucopternis polionota marlieria -19,77 -42,65 
leucopternis polionota marlieria -19,65 -42,56 
leucopternis polionota marlieria -19,46 -42,39 
leucopternis polionota minas novas -18,13 -42,35 
leucopternis polionota minas novas -18,13 -42,35 
leucopternis polionota minas novas -18,13 -42,35 
leucopternis polionota minas novas -18,22 -42,58 
leucopternis polionota santa barbara -20,00 -43,50 
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leucopternis polionota santa barbara -20,00 -43,50 
lipaugus lanioides araponga -20,67 -42,87 
lipaugus lanioides araponga -20,40 -42,31 
lipaugus lanioides araponga -20,40 -42,31 
lipaugus lanioides araponga -20,70 -42,48 
lipaugus lanioides caparao -20,46 -41,79 
lipaugus lanioides caratinga -19,78 -41,75 
lipaugus lanioides caratinga -19,82 -42,12 
lipaugus lanioides caratinga -19,47 -41,35 
lipaugus lanioides caratinga -19,47 -41,35 
lipaugus lanioides caratinga -19,82 -42,12 
lipaugus lanioides catas altas -20,08 -43,47 
lipaugus lanioides ervalia -20,72 -42,48 
lipaugus lanioides itamonte -22,34 -44,66 
lipaugus lanioides itamonte -22,17 -44,52 
lipaugus lanioides itamonte -22,34 -44,66 
lipaugus lanioides jaboticatubas -19,38 -43,54 
lipaugus lanioides jaboticatubas -19,38 -43,54 
lipaugus lanioides jaboticatubas -19,38 -43,54 
lipaugus lanioides mariana -20,34 -43,33 
lipaugus lanioides mariana -20,34 -43,33 
lipaugus lanioides mariana -20,34 -43,33 
lipaugus lanioides marlieria -19,83 -42,52 
lipaugus lanioides marlieria -19,77 -42,65 
lipaugus lanioides marlieria -19,65 -42,56 
lipaugus lanioides marlieria -19,65 -42,56 
lipaugus lanioides marlieria -19,65 -42,56 
lipaugus lanioides marlieria -19,42 -42,43 
lipaugus lanioides marlieria -19,50 -42,31 
lipaugus lanioides nova era -19,69 -43,01 
lipaugus lanioides nova era -19,69 -43,01 
lipaugus lanioides ouro preto -20,17 -43,30 
lipaugus lanioides ouro preto -20,17 -43,30 
lipaugus lanioides ouro preto -20,17 -43,30 
lipaugus lanioides ouro preto -20,17 -43,30 
lipaugus lanioides piranga -20,63 -43,30 
lipaugus lanioides santa barbara -20,13 -43,83 
lipaugus lanioides santa barbara -20,00 -43,50 
lipaugus lanioides santa barbara -20,00 -43,50 
lipaugus lanioides santa barbara -20,00 -43,50 
lipaugus lanioides santa barbara -20,08 -43,50 
lipaugus lanioides santa barbara -20,08 -43,50 
lipaugus lanioides santa barbara -19,57 -43,24 
lipaugus lanioides santa barbara -19,57 -43,24 
lipaugus lanioides santa barbara -19,57 -43,24 
lipaugus lanioides simonesia -20,07 -42,00 
lipaugus lanioides simonesia -20,03 -42,35 
lipaugus lanioides simonesia -20,05 -42,00 
lipaugus lanioides vicosa -20,75 -42,88 
lipaugus lanioides vicosa -20,75 -42,88 
macropsalis creagra aiuruoca -22,00 -45,00 
macropsalis creagra araponga -20,70 -42,48 
macropsalis creagra caparao -20,46 -41,79 
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macropsalis creagra caparao -20,46 -41,79 
macropsalis creagra caparao -20,46 -41,79 
macropsalis creagra ervalia -20,72 -42,48 
macropsalis creagra itamonte -22,34 -44,66 
macropsalis creagra jaboticatubas -19,38 -43,54 
macropsalis creagra santa barbara -20,00 -43,50 
macropsalis creagra vargem alegre -19,60 -42,33 
macropsalis creagra VIcOSA -20,75 -42,88 
macropsalis creagra VIcOSA -20,75 -42,88 
megaxenops parnaguae arcos -20,24 -45,53 
megaxenops parnaguae brasilia da minas -16,24 -44,46 
megaxenops parnaguae buritis -15,37 -46,25 
megaxenops parnaguae buritis -15,37 -46,25 
megaxenops parnaguae buritis -15,37 -46,25 
megaxenops parnaguae manga -14,45 -44,20 
megaxenops parnaguae itacarambi -15,15 -44,25 
megaxenops parnaguae mocambinho -15,08 -44,00 
megaxenops parnaguae mocambinho -15,08 -44,00 
megaxenops parnaguae mocambinho -15,05 -44,00 
megaxenops parnaguae paracatu -17,13 -46,52 
megaxenops parnaguae uberaba -19,44 -47,55 
megaxenops parnaguae uberaba -19,44 -47,55 
megaxenops parnaguae paracatu -17,13 -46,52 
megaxenops parnaguae mocambinho -15,05 -44,03 
mergus octosetaceus salitre -19,28 -46,92 
mergus octosetaceus salitre -19,17 -46,55 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,20 -46,69 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,20 -46,69 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,20 -46,69 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,20 -46,69 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,20 -46,69 
mergus octosetaceus sao roque de minas -20,25 -46,62 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
mergus octosetaceus SAO ROQUE DE MINAS -20,15 -46,37 
mergus octosetaceus  -20,25 -46,67 
mycteria americana alpinopolis -20,83 -46,39 
mycteria americana arinos -15,80 -46,01 
mycteria americana brasilandia -16,94 -45,86 
mycteria americana conceicao das alagoas -19,94 -48,34 
mycteria americana formoso -15,07 -46,08 
mycteria americana jequitinhonha -16,40 -41,06 
mycteria americana joao pinheiro -17,64 -45,97 
mycteria americana mateus leme -20,03 -44,44 
mycteria americana matozinhos -19,53 -44,06 
mycteria americana morada nova de minas -18,57 -45,40 
mycteria americana pirapora -17,38 -44,87 
mycteria americana são romao -16,35 -45,43 
mycteria americana unai -16,39 -46,83 
mycteria americana SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
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mycteria americana vazante -17,86 -46,87 
mycteria americana vazante -17,86 -46,87 
myrmeciza ruficauda BELO HORIZONTE -19,49 -43,57 
myrmeciza ruficauda RESPLENDOR -19,19 -41,15 
myrmeciza ruficauda resplendor -19,22 -41,15 
myrmeciza ruficauda salto da divisa -16,08 -40,03 
myrmotherula minor muriae -21,10 -42,55 
myrmotherula minor muriae -21,06 -42,33 
myrmotherula minor muriae -21,06 -42,33 
myrmotherula minor muriae -21,10 -42,55 
myrmotherula urosticta sao benedito -19,50 -41,27 
myrmotherula urosticta tabauna -19,50 -41,27 
Nemosia rourei MURIAE -21,07 -42,21 
Nemosia rourei MURIAE -21,07 -42,21 
Nemosia rourei muriae -21,09 -42,41 
Nemosia rourei muriae -21,09 -42,41 
nothura minor aracuai -16,90 -41,94 
Nothura minor diamantina -18,14 -43,36 
Nothura minor diamantina -18,14 -43,36 
Nothura minor diamantina -18,14 -43,36 
nothura minor jaboticatubas -19,38 -43,54 
nothura minor jaboticatubas -19,38 -43,54 
nothura minor jaboticatubas -19,38 -43,54 
nothura minor lagoa santa -19,63 -43,88 
nothura minor lagoa santa -19,37 -43,53 
nothura minor lagoa santa -19,63 -43,88 
nothura minor Morro do Pilar -19,14 -43,29 
nothura minor Morro do Pilar -19,14 -43,29 
nothura minor paracatu -17,11 -46,87 
nothura minor romaria -18,91 -47,55 
nothura minor sao roque de minas -20,20 -46,69 
nothura minor SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
nothura minor unai -16,39 -46,83 
nothura minor SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Odontophorus capueira alem paraiba -21,83 -42,76 
Odontophorus capueira araguari -18,61 -48,27 
Odontophorus capueira araguari -18,61 -48,27 
odontophorus capueira caparao -20,46 -41,79 
odontophorus capueira caratinga -19,44 -41,49 
odontophorus capueira caratinga -19,47 -42,08 
odontophorus capueira caratinga -19,44 -41,49 
odontophorus capueira caratinga -19,73 -41,82 
odontophorus capueira catas altas -20,08 -43,47 
odontophorus capueira catas altas -20,08 -43,47 
odontophorus capueira curvelo -18,75 -44,44 
odontophorus capueira itamonte -22,34 -44,66 
odontophorus capueira jaboticatubas -19,38 -43,54 
odontophorus capueira jaboticatubas -19,38 -43,54 
odontophorus capueira lagoa santa -19,63 -43,88 
odontophorus capueira lagoa santa -19,63 -43,88 
odontophorus capueira lima duarte -21,70 -43,89 
odontophorus capueira lima duarte -21,70 -43,89 
odontophorus capueira lima duarte -21,70 -43,89 
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odontophorus capueira marlieria -19,65 -42,56 
odontophorus capueira marlieria -19,77 -42,65 
odontophorus capueira marlieria -19,46 -42,37 
odontophorus capueira marlieria -19,42 -42,43 
odontophorus capueira marlieria -19,46 -42,39 
odontophorus capueira minas novas -17,13 -42,77 
odontophorus capueira nova era -19,70 -43,06 
odontophorus capueira nova era -19,44 -43,02 
odontophorus capueira nova era -19,42 -43,04 
odontophorus capueira simonesia -20,07 -42,00 
odontophorus capueira simonesia -20,03 -42,35 
odontophorus capueira simonesia -20,05 -42,00 
odontophorus capueira santa barbara -20,05 -43,30 
odontophorus capueira VIcOSA -20,75 -42,88 
odontophorus capueira VIcOSA -20,75 -42,88 
odontophorus capueira VIcOSA -20,75 -42,88 
odontophorus capueira VIcOSA -20,75 -42,88 
oryzoborus angolensis aracuai -16,90 -41,94 
oryzoborus angolensis belo horizonte -19,92 -43,96 
oryzoborus angolensis caparao -20,46 -41,79 
oryzoborus angolensis florestal -19,87 -44,44 
oryzoborus angolensis formoso -15,07 -46,08 
oryzoborus angolensis itambacuri -18,18 -41,83 
oryzoborus angolensis itamonte -22,34 -44,66 
oryzoborus angolensis jaboticatubas -19,38 -43,54 
oryzoborus angolensis lagoa santa -19,63 -43,88 
oryzoborus angolensis marlieria -19,77 -42,65 
oryzoborus angolensis marlieria -19,65 -42,56 
oryzoborus angolensis marlieria -19,46 -42,39 
oryzoborus angolensis morada nova de minas -18,57 -45,40 
oryzoborus angolensis unai -16,21 -46,54 
oryzoborus angolensis unai -16,21 -46,54 
oryzoborus angolensis unai -16,21 -46,54 
oryzoborus angolensis sao roque de minas -20,20 -46,69 
oryzoborus angolensis VIcOSA -20,75 -42,88 
penelope obscura antonio dias -19,67 -42,92 
penelope obscura antonio dias -19,39 -42,52 
penelope obscura antonio dias -19,40 -42,55 
penelope obscura braunas -19,03 -42,70 
penelope obscura araponga -20,70 -42,48 
penelope obscura caparao -20,46 -41,79 
penelope obscura caparao -20,46 -41,79 
penelope obscura caparao -20,46 -41,79 
penelope obscura caratinga -19,73 -41,82 
penelope obscura caratinga -19,42 -41,49 
penelope obscura caratinga -19,44 -41,49 
penelope obscura caratinga -19,82 -42,12 
penelope obscura catas altas -20,08 -43,47 
penelope obscura coronel xavier chaves -21,02 -44,20 
penelope obscura ERVaLIA -20,72 -42,48 
penelope obscura ijaci -21,17 -44,93 
penelope obscura itamonte -22,34 -44,66 
penelope obscura itamonte -22,34 -44,66 
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penelope obscura itamonte -22,34 -44,66 
penelope obscura itamonte -22,17 -44,52 
penelope obscura juiz de fora -21,76 -43,42 
penelope obscura lima duarte -21,50 -43,47 
penelope obscura lima duarte -21,50 -43,47 
penelope obscura mariana -20,22 -43,24 
penelope obscura mariana -20,13 -43,26 
penelope obscura marlieria -19,77 -42,65 
penelope obscura marlieria -19,65 -42,56 
penelope obscura marlieria -19,46 -42,37 
penelope obscura marlieria -19,42 -42,43 
penelope obscura marlieria -19,42 -42,43 
penelope obscura marlieria -19,46 -42,39 
penelope obscura nova era -19,42 -43,04 
penelope obscura nova lima -19,59 -43,50 
penelope obscura nova lima -19,59 -43,50 
penelope obscura nova ponte -19,08 -47,40 
penelope obscura ouro preto -20,17 -43,30 
penelope obscura ouro preto -20,17 -43,30 
penelope obscura passa tempo -20,39 -44,29 
penelope obscura perdizes -19,43 -47,15 
penelope obscura pocos de caldas -21,75 -46,62 
penelope obscura pocos de caldas -21,47 -46,33 
penelope obscura pocos de caldas -21,47 -46,33 
penelope obscura pocos de caldas -21,47 -46,33 
penelope obscura pocos de caldas -21,45 -46,37 
penelope obscura pocos de caldas -21,45 -46,37 
penelope obscura prados -21,12 -44,06 
penelope obscura rio novo -21,51 -43,16 
penelope obscura santa barbara -19,88 -43,35 
penelope obscura santa barbara -20,00 -43,50 
penelope obscura santa barbara -19,90 -43,38 
penelope obscura santa barbara -19,53 -43,21 
penelope obscura santa barbara -19,57 -43,24 
penelope obscura sao goncalo do rio abai -19,49 -43,21 
penelope obscura sao goncalo do rio abai -19,49 -43,21 
penelope obscura simonesia -20,07 -42,00 
penelope obscura tiradentes -21,83 -44,16 
penelope obscura tiradentes -21,50 -44,10 
penelope obscura VIcOSA -20,75 -42,88 
penelope obscura VIcOSA -20,75 -42,92 
penelope obscura VIcOSA -20,75 -42,88 
penelope obscura VIcOSA -20,75 -42,88 
penelope obscura vicosa -20,45 -42,55 
penelope obscura vicosa -20,75 -42,87 
penelope ochrogaster arinos -15,55 -46,06 
penelope ochrogaster arinos -15,55 -46,06 
penelope ochrogaster itacarambi -15,21 -44,09 
penelope ochrogaster itacarambi -15,06 -44,05 
penelope ochrogaster itacarambi -15,06 -44,05 
penelope ochrogaster januaria -15,32 -44,26 
penelope ochrogaster januaria -15,29 -44,21 
penelope ochrogaster januaria -15,29 -44,21 
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penelope ochrogaster januaria -15,29 -44,21 
penelope ochrogaster manga -14,45 -44,20 
penelope ochrogaster manga -14,45 -44,20 
penelope ochrogaster pirapora -17,38 -44,87 
penelope ochrogaster pirapora -17,38 -44,87 
penelope ochrogaster  -15,15 -44,25 
phibalura flavirostris araponga -20,70 -42,48 
phibalura flavirostris belo horizonte -19,49 -43,57 
phibalura flavirostris belo horizonte -19,49 -43,57 
phibalura flavirostris belo horizonte -19,49 -43,57 
phibalura flavirostris belo horizonte -19,49 -43,57 
phibalura flavirostris belo horizonte -19,49 -43,57 
phibalura flavirostris caparao -20,46 -41,79 
phibalura flavirostris carangola -20,77 -42,03 
phibalura flavirostris carangola -20,46 -42,02 
phibalura flavirostris catas altas -20,08 -43,47 
phibalura flavirostris congonhas -20,52 -43,84 
phibalura flavirostris congonhas -20,52 -43,84 
phibalura flavirostris itamonte -22,34 -44,66 
phibalura flavirostris itamonte -22,17 -44,52 
phibalura flavirostris itamonte -22,17 -44,52 
phibalura flavirostris itamonte -22,17 -44,52 
phibalura flavirostris lavras -21,14 -44,59 
phibalura flavirostris lavras -21,14 -44,59 
phibalura flavirostris monte belo -21,19 -46,22 
phibalura flavirostris monte belo -21,19 -46,22 
phibalura flavirostris monte belo -21,19 -46,22 
phibalura flavirostris monte belo -21,19 -46,22 
phibalura flavirostris nova ponte -19,08 -47,40 
phibalura flavirostris ouro preto -20,17 -43,30 
phibalura flavirostris ouro preto -20,17 -43,30 
phibalura flavirostris ouro preto -20,17 -43,30 
phibalura flavirostris ouro preto -20,17 -43,30 
phibalura flavirostris perdizes -19,43 -47,15 
phibalura flavirostris santa barbara -20,00 -43,50 
phibalura flavirostris santa barbara -20,00 -43,50 
phibalura flavirostris santa barbara -20,00 -43,50 
phibalura flavirostris santa barbara -20,00 -43,50 
phibalura flavirostris santa barbara -20,00 -43,50 
phibalura flavirostris uberlandia -18,55 -48,16 
phibalura flavirostris uberlandia -18,55 -48,16 
phylloscartes roquettei itacarambi -15,21 -44,09 
phylloscartes roquettei Januaria -15,29 -44,21 
phylloscartes roquettei Januaria -15,29 -44,21 
phylloscartes roquettei Januaria -15,29 -44,21 
phylloscartes roquettei Januaria -15,43 -44,22 
phylloscartes roquettei Januaria -15,43 -44,22 
phylloscartes roquettei Januaria -15,29 -44,22 
phylloscartes roquettei Januaria -15,29 -44,22 
phylloscartes roquettei Januaria -15,48 -44,37 
phylloscartes roquettei januaria -15,72 -44,37 
phylloscartes roquettei pirapora -17,38 -44,80 
pionopsitta pileata araponga -20,67 -42,87 
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pionopsitta pileata araponga -20,67 -42,87 
pionopsitta pileata araponga -20,40 -42,31 
pionopsitta pileata araponga -20,40 -42,31 
pionopsitta pileata araponga -20,70 -42,48 
pionopsitta pileata caparao -20,46 -41,79 
pionopsitta pileata caparao -20,46 -41,79 
pionopsitta pileata ERVaLIA -20,72 -42,48 
pionopsitta pileata ERVaLIA -20,50 -42,30 
pionopsitta pileata itamonte -22,34 -44,66 
pionopsitta pileata itamonte -22,34 -44,66 
pionopsitta pileata itamonte -22,34 -44,66 
pipile jacutinga itamonte -22,34 -44,66 
pipile jacutinga itamonte -22,34 -44,66 
pipile jacutinga marlieria -19,83 -42,52 
pipile jacutinga marlieria -19,77 -42,65 
pipile jacutinga marlieria -19,65 -42,56 
pipile jacutinga marlieria -19,50 -42,31 
pipile jacutinga marlieria -19,42 -42,43 
pipile jacutinga marlieria -19,46 -42,39 
pipile jacutinga marlieria -19,65 -42,56 
piprites pileatus alagoa -22,18 -44,67 
piprites pileatus aiuruoca -22,07 -44,62 
piprites pileatus bocaina de minas -22,24 -44,49 
piprites pileatus bocaina de minas -22,17 -44,52 
piprites pileatus itamonte -22,34 -44,66 
piprites pileatus passa vinte -22,17 -44,27 
piprites pileatus itamonte -22,34 -44,66 
poospiza cinerea araponga -20,70 -42,48 
poospiza cinerea belo horizonte -19,92 -43,88 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,49 -43,57 
poospiza cinerea belo horizonte -19,55 -43,53 
poospiza cinerea belo horizonte -19,92 -43,88 
poospiza cinerea ERVaLIA -20,72 -42,48 
poospiza cinerea ERVaLIA -20,50 -42,30 
poospiza cinerea florestal -19,87 -44,44 
poospiza cinerea florestal -19,52 -44,26 
poospiza cinerea gouvea -18,51 -43,87 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,38 -43,54 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,38 -43,54 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,30 -43,44 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,30 -43,44 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,30 -43,44 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,30 -43,44 
poospiza cinerea jaboticatubas -19,14 -43,53 
poospiza cinerea lagoa santa -19,63 -43,88 
poospiza cinerea lagoa santa -19,63 -43,88 
poospiza cinerea lagoa santa -19,63 -43,88 
poospiza cinerea pedro leopoldo -19,63 -44,06 
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poospiza cinerea pedro leopoldo -19,63 -44,06 
poospiza cinerea pedro leopoldo -19,63 -44,06 
poospiza cinerea sabara -19,85 -43,79 
poospiza cinerea sabara -19,85 -43,79 
poospiza cinerea santa barbara -20,01 -43,01 
poospiza cinerea santa barbara -20,00 -43,50 
poospiza cinerea santa barbara -19,87 -43,33 
poospiza cinerea santa barbara -19,83 -43,33 
poospiza cinerea santa barbara -19,83 -43,33 
poospiza cinerea santa barbara -19,52 -43,20 
poospiza cinerea santa barbara -20,00 -43,03 
poospiza cinerea santa barbara -19,57 -43,24 
poospiza cinerea sete lagoas -19,45 -44,29 
poospiza cinerea sete lagoas -19,45 -44,29 
poospiza cinerea unai -16,39 -46,83 
poospiza cinerea unai -16,39 -46,83 
poospiza cinerea unai -16,39 -46,83 
poospiza cinerea unai -16,39 -46,83 
poospiza cinerea vargem alegre -19,60 -42,33 
poospiza cinerea vargem alegre -19,60 -42,33 
poospiza cinerea VIcOSA -20,75 -42,88 
procnias nudicollis araponga -20,70 -42,48 
procnias nudicollis caparao -20,46 -41,79 
procnias nudicollis carangola -20,77 -42,03 
procnias nudicollis carangola -20,46 -42,02 
procnias nudicollis gouvea -18,51 -43,87 
procnias nudicollis itamonte -22,34 -44,66 
procnias nudicollis jaboticatubas -19,38 -43,54 
procnias nudicollis lagoa santa -19,63 -43,88 
procnias nudicollis lagoa santa -19,63 -43,88 
procnias nudicollis simonesia -20,07 -42,00 
procnias nudicollis simonesia -20,03 -42,35 
procnias nudicollis simonesia -20,05 -42,00 
pyroderus scutatus antonio dias -19,39 -42,52 
pyroderus scutatus antonio dias -19,08 -42,56 
pyroderus scutatus antonio dias -19,13 -42,93 
pyroderus scutatus araponga -20,70 -42,48 
pyroderus scutatus BOCAIUVA -17,06 -43,48 
pyroderus scutatus caparao -20,46 -41,79 
pyroderus scutatus caparao -20,46 -41,79 
pyroderus scutatus catas altas -20,08 -43,47 
pyroderus scutatus catas altas -20,08 -43,47 
pyroderus scutatus divisopolis -15,77 -40,93 
pyroderus scutatus ERVaLIA -20,50 -42,30 
pyroderus scutatus ERVaLIA -20,72 -42,48 
pyroderus scutatus itamonte -22,34 -44,66 
pyroderus scutatus itamonte -22,34 -44,66 
pyroderus scutatus itamonte -22,34 -44,66 
pyroderus scutatus jaboticatubas -19,38 -43,54 
pyroderus scutatus joao monlevade -19,48 -43,10 
pyroderus scutatus joao monlevade -19,48 -43,10 
pyroderus scutatus lagoa santa -19,63 -43,88 
pyroderus scutatus lima duarte -21,70 -43,89 
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pyroderus scutatus lima duarte -21,70 -43,89 
pyroderus scutatus lima duarte -21,70 -43,89 
pyroderus scutatus lima duarte -21,50 -43,47 
pyroderus scutatus lima duarte -21,50 -43,47 
pyroderus scutatus lima duarte -21,50 -43,47 
pyroderus scutatus lima duarte -21,50 -43,47 
pyroderus scutatus MARIANA -20,11 -43,25 
pyroderus scutatus mariana -20,13 -43,26 
pyroderus scutatus marlieria -19,65 -42,56 
pyroderus scutatus marlieria -19,77 -42,65 
pyroderus scutatus marlieria -19,65 -42,56 
pyroderus scutatus marlieria -19,65 -42,56 
pyroderus scutatus MARLIeRIA -19,65 -42,56 
pyroderus scutatus marlieria -19,46 -42,37 
pyroderus scutatus marlieria -19,42 -42,43 
pyroderus scutatus marlieria -19,42 -42,43 
pyroderus scutatus marlieria -19,42 -42,43 
pyroderus scutatus marlieria -19,46 -42,39 
pyroderus scutatus matipo -20,30 -42,31 
pyroderus scutatus MATOZINHOS -19,33 -44,04 
pyroderus scutatus MONTE BELO -21,19 -46,22 
pyroderus scutatus MONTE BELO -21,19 -46,22 
pyroderus scutatus MORRO DO PILAR -19,12 -43,22 
pyroderus scutatus nova era -19,70 -43,06 
pyroderus scutatus nova era -19,42 -43,04 
pyroderus scutatus nova era -20,17 -43,30 
pyroderus scutatus ouro preto -20,17 -43,30 
pyroderus scutatus ouro preto -20,17 -43,30 
pyroderus scutatus ouro preto -20,17 -43,30 
pyroderus scutatus pocos de caldas -21,75 -46,62 
pyroderus scutatus pocos de caldas -21,47 -46,33 
pyroderus scutatus pocos de caldas -21,47 -46,33 
pyroderus scutatus pocos de caldas -21,47 -46,33 
pyroderus scutatus pocos de caldas -21,45 -46,37 
pyroderus scutatus santa barbara -19,88 -43,35 
pyroderus scutatus santa barbara -20,00 -43,50 
pyroderus scutatus santa barbara -20,00 -43,50 
pyroderus scutatus santa barbara -19,83 -43,33 
pyroderus scutatus santa barbara -19,90 -43,38 
pyroderus scutatus santa barbara -20,00 -43,50 
pyroderus scutatus santa barbara -19,54 -43,23 
pyroderus scutatus santa barbara -19,53 -43,21 
pyroderus scutatus santa barbara -19,57 -43,24 
pyroderus scutatus sao roque de minas -20,20 -46,69 
pyroderus scutatus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
pyroderus scutatus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
pyroderus scutatus SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
pyroderus scutatus uberaba -19,60 -47,97 
pyroderus scutatus uberaba -19,60 -47,97 
pyroderus scutatus vicosa -20,75 -42,87 
pyrrhura cruentata almenara -16,13 -40,71 
pyrrhura cruentata caratinga -19,78 -41,75 
pyrrhura cruentata caratinga -19,73 -41,82 
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pyrrhura cruentata caratinga -19,82 -42,12 
pyrrhura cruentata caratinga -19,82 -42,12 
pyrrhura cruentata caratinga -19,47 -41,45 
pyrrhura cruentata caratinga -19,44 -41,49 
pyrrhura cruentata caratinga -19,47 -42,08 
pyrrhura cruentata joaima -16,80 -40,99 
pyrrhura cruentata mantena -18,68 -41,09 
pyrrhura cruentata marlieria -19,83 -42,52 
pyrrhura cruentata marlieria -19,65 -42,56 
pyrrhura cruentata marlieria -19,77 -42,65 
pyrrhura cruentata marlieria -19,65 -42,56 
pyrrhura cruentata marlieria -19,65 -42,56 
pyrrhura cruentata marlieria -19,42 -42,43 
pyrrhura cruentata marlieria -19,42 -42,43 
pyrrhura cruentata marlieria -19,42 -42,43 
pyrrhura cruentata marlieria -19,50 -42,31 
pyrrhura cruentata marlieria -19,46 -42,39 
pyrrhura cruentata matipo -20,30 -42,31 
pyrrhura cruentata matipo -20,30 -42,31 
pyrrhura cruentata matipo -20,30 -42,31 
pyrrhura cruentata pirapora -17,38 -44,87 
pyrrhura cruentata pirapora -17,38 -44,87 
pyrrhura cruentata raul soares -20,02 -42,36 
pyrrhura cruentata RIO CASCA -20,13 -42,39 
pyrrhura cruentata teofilo otoni -17,69 -41,36 
pyrrhura cruentata teofilo otoni -17,69 -41,36 
pyrrhura cruentata timoteo -19,55 -42,60 
pyrrhura cruentata salto da divisa -16,08 -40,03 
pyrrhura leucotis arcos -20,24 -45,53 
pyrrhura leucotis caratinga -19,73 -41,82 
pyrrhura leucotis caratinga -19,82 -42,12 
pyrrhura leucotis caratinga -19,42 -41,49 
pyrrhura leucotis caratinga -19,44 -41,49 
pyrrhura leucotis marlieria -19,65 -42,56 
pyrrhura leucotis marlieria -19,77 -42,65 
pyrrhura leucotis marlieria -19,65 -42,56 
pyrrhura leucotis marlieria -19,46 -42,37 
pyrrhura leucotis marlieria -19,42 -42,43 
pyrrhura leucotis marlieria -19,46 -42,39 
pyrrhura leucotis marlieria -19,46 -42,39 
pyrrhura leucotis matipo -20,30 -42,31 
pyrrhura leucotis marlieria -19,65 -42,56 
rhea americana ARINOS -15,55 -46,06 
rhea americana arinos -15,55 -46,06 
rhea americana buritizeiro -17,28 -45,18 
rhea americana curvelo -18,75 -44,44 
rhea americana indianopolis -18,97 -47,86 
rhea americana jaboticatubas -19,42 -43,72 
rhea americana JOAO PINHEIRO -17,44 -46,10 
rhea americana joao pinheiro -17,44 -46,10 
rhea americana LAGOA DA PRATA -20,01 -45,32 
rhea americana lagoa da prata -20,01 -45,32 
rhea americana jaboticatubas -19,38 -43,54 
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rhea americana lagoa santa -19,63 -43,88 
rhea americana nova ponte -19,25 -47,71 
rhea americana nova ponte -19,25 -47,71 
rhea americana nova ponte -19,25 -47,71 
rhea americana paracatu -17,11 -46,87 
rhea americana paracatu -17,11 -46,87 
rhea americana perdizes -19,43 -47,15 
rhea americana sabara -19,85 -43,79 
rhea americana santa juliana -19,38 -47,50 
rhea americana santa luzia -19,73 -43,85 
rhea americana sao francisco -15,86 -44,83 
rhea americana SAO ROMAO -16,22 -45,04 
rhea americana sao romao -16,22 -45,04 
rhea americana sao roque de minas -20,14 -46,21 
rhea americana sao roque de minas -20,20 -46,69 
rhea americana uberaba -19,60 -47,97 
rhea americana UBERLANDIA -18,55 -48,16 
rhea americana uberlandia -18,55 -48,16 
rhea americana uberlandia -18,55 -48,16 
rhea americana unai -16,39 -46,83 
rhea americana unai -16,39 -46,83 
rhea americana unai -16,39 -46,83 
rhea americana unai -16,39 -46,83 
rhea americana SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
scytalopus novacapitalis coromandel -18,53 -47,00 
scytalopus novacapitalis coromandel -18,32 -47,00 
scytalopus novacapitalis jaboticatubas -19,38 -43,54 
scytalopus novacapitalis jaboticatubas -19,38 -43,54 
scytalopus novacapitalis jaboticatubas -19,14 -43,53 
scytalopus novacapitalis jaboticatubas -19,14 -43,53 
scytalopus novacapitalis jaboticatubas -19,14 -43,53 
scytalopus novacapitalis MORRO DO PILAR -19,12 -43,22 
scytalopus novacapitalis Morro do Pilar -19,12 -43,22 
scytalopus novacapitalis PATROCINIO -18,56 -46,59 
scytalopus novacapitalis patrocinio -18,56 -46,59 
scytalopus novacapitalis perdizes -19,15 -47,11 
scytalopus novacapitalis perdizes -19,25 -47,18 
scytalopus novacapitalis santa barbara -20,13 -43,83 
scytalopus novacapitalis santa barbara -20,08 -43,50 
scytalopus novacapitalis santa barbara -19,57 -43,24 
scytalopus novacapitalis sao roque de minas -20,20 -46,69 
scytalopus novacapitalis sao roque de minas -20,20 -46,69 
scytalopus novacapitalis sao roque de minas -20,20 -46,69 
scytalopus novacapitalis sao roque de minas -20,25 -46,62 
scytalopus novacapitalis SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
scytalopus novacapitalis SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
scytalopus novacapitalis SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
scytalopus novacapitalis SAO ROQUE DE MINAS -20,14 -46,21 
scytalopus novacapitalis SAO ROQUE DE MINAS -20,15 -46,37 
scytalopus novacapitalis unai -16,21 -46,54 
scytalopus novacapitalis  -15,50 -46,30 
scytalopus novacapitalis  -15,83 -46,50 
sicalis flaveola alfenas -21,36 -46,00 
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sicalis flaveola araguari -18,61 -48,27 
sicalis flaveola arinos -15,80 -46,01 
sicalis flaveola baependi -22,02 -44,84 
sicalis flaveola araponga -20,70 -42,48 
sicalis flaveola belo horizonte -19,49 -43,57 
sicalis flaveola caparao -20,46 -41,79 
sicalis flaveola carangola -20,77 -42,03 
sicalis flaveola carangola -20,46 -42,02 
sicalis flaveola caratinga -19,73 -41,82 
sicalis flaveola caratinga -19,47 -42,08 
sicalis flaveola caratinga -19,82 -42,12 
sicalis flaveola catas altas -20,08 -43,47 
sicalis flaveola curvelo -18,75 -44,44 
sicalis flaveola ERVaLIA -20,72 -42,48 
sicalis flaveola ERVaLIA -20,50 -42,30 
sicalis flaveola florestal -19,87 -44,44 
sicalis flaveola florestal -19,52 -44,26 
sicalis flaveola itamonte -22,34 -44,66 
sicalis flaveola jaboticatubas -19,38 -43,54 
sicalis flaveola lagoa santa -19,63 -43,88 
sicalis flaveola lima duarte -21,70 -43,89 
sicalis flaveola lima duarte -21,70 -43,89 
sicalis flaveola maria da fe -22,32 -45,30 
sicalis flaveola marlieria -19,65 -42,56 
sicalis flaveola marlieria -19,77 -42,65 
sicalis flaveola marlieria -19,65 -42,56 
sicalis flaveola marlieria -19,42 -42,43 
sicalis flaveola nova era -19,70 -43,06 
sicalis flaveola nova era -19,47 -42,08 
sicalis flaveola nova era -19,42 -43,04 
sicalis flaveola rio novo -21,51 -43,16 
sicalis flaveola perdizes -19,43 -47,15 
sicalis flaveola pocos de caldas -21,82 -46,54 
sicalis flaveola santa barbara -20,05 -43,30 
sicalis flaveola santa fe -16,73 -45,56 
sicalis flaveola sao roque de minas -20,20 -46,69 
sicalis flaveola SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
sicalis flaveola sete lagoas -19,45 -44,29 
sicalis flaveola timoteo -19,55 -42,60 
sicalis flaveola uberlandia -19,00 -48,36 
sicalis flaveola uberlandia -19,00 -48,36 
sicalis flaveola unai -20,45 -42,51 
sicalis flaveola VIcOSA -20,75 -42,88 
sicalis flaveola VIcOSA -20,75 -42,88 
sicalis flaveola VIcOSA -20,75 -42,12 
sicalis flaveola VIcOSA -20,75 -42,85 
sicalis flaveola VIcOSA -20,45 -42,07 
sicalis flaveola VIcOSA -20,75 -42,88 
spizaetus ornatus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus ornatus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus ornatus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus ornatus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus ornatus itamonte -22,34 -44,66 
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spizaetus ornatus itamonte -22,34 -44,66 
spizaetus ornatus jaboticatubas -19,38 -43,54 
spizaetus ornatus lagoa santa -19,63 -43,88 
spizaetus ornatus matozinhos -19,55 -44,07 
spizaetus ornatus matozinhos -19,33 -44,04 
spizaetus ornatus onca de pitangui -19,72 -44,80 
spizaetus ornatus VIcOSA -20,75 -42,88 
spizaetus ornatus VIcOSA -20,75 -42,88 
spizaetus ornatus VIcOSA -20,45 -42,52 
spizaetus ornatus VIcOSA -20,45 -42,52 
spizaetus ornatus vicosa -20,75 -42,87 
spizaetus tyrannus araponga -20,70 -42,48 
spizaetus tyrannus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus tyrannus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus tyrannus caparao -20,46 -41,79 
spizaetus tyrannus itacarambi -15,15 -44,25 
spizaetus tyrannus itamonte -22,34 -44,66 
spizaetus tyrannus itamonte -22,34 -44,66 
spizaetus tyrannus itamonte -22,17 -44,52 
spizaetus tyrannus itamonte -22,17 -44,52 
spizaetus tyrannus jaboticatubas -19,42 -43,72 
spizaetus tyrannus januaria -15,29 -44,21 
spizaetus tyrannus januaria -15,29 -44,21 
spizaetus tyrannus marlieria -19,65 -42,56 
spizaetus tyrannus sabara -19,85 -43,79 
spizaetus tyrannus santa barbara -20,05 -43,30 
spizaetus tyrannus santa luzia -19,73 -43,85 
spizaetus tyrannus vargem alegre -19,60 -42,33 
spizaetus tyrannus vicosa -20,75 -42,87 
spizastur melanoleucus caratinga -19,72 -41,82 
spizastur melanoleucus ipanema -19,77 -41,73 
spizastur melanoleucus itamonte -22,34 -44,66 
spizastur melanoleucus itamonte -22,34 -44,66 
spizastur melanoleucus januaria -15,29 -44,21 
spizastur melanoleucus januaria -15,29 -44,21 
spizastur melanoleucus januaria -15,29 -44,21 
spizastur melanoleucus januaria -15,29 -44,21 
spizastur melanoleucus marlieria -19,65 -42,56 
spizastur melanoleucus marlieria -19,65 -42,56 
spizastur melanoleucus matozinhos -19,55 -44,07 
spizastur melanoleucus matozinhos -19,33 -44,04 
spizastur melanoleucus vicosa -20,75 -42,87 
sporophila falcirostris caparao -20,46 -41,79 
sporophila falcirostris caratinga -19,47 -42,08 
sporophila falcirostris caratinga -19,47 -42,08 
sporophila falcirostris caratinga -19,47 -42,08 
sporophila falcirostris itamonte -22,34 -44,66 
sporophila falcirostris itamonte -22,34 -44,66 
sporophila frontalis araponga -20,70 -42,48 
sporophila frontalis arcos -20,24 -45,53 
sporophila frontalis bocaina de minas -22,10 -44,23 
sporophila frontalis bocaina de minas -22,10 -44,23 
sporophila frontalis bocaina de minas -22,10 -44,23 
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sporophila frontalis caparao -20,46 -41,79 
sporophila frontalis ERVaLIA -20,72 -42,48 
sporophila frontalis ERVaLIA -20,60 -42,30 
sporophila frontalis itamonte -22,34 -44,66 
sporophila frontalis itamonte -22,34 -44,66 
sporophila frontalis passa tempo -20,39 -44,29 
sporophila frontalis passa tempo -20,39 -44,29 
sporophila frontalis passa tempo -20,39 -44,29 
sporophila frontalis rio preto -22,05 -43,86 
sporophila frontalis SAO MIGUEL DO ANTA -20,42 -42,43 
sporophila frontalis sao miguel do anta -20,42 -42,43 
sporophila frontalis VIcOSA -20,75 -42,88 
sporophila frontalis VIcOSA -20,45 -42,52 
sporophila frontalis VIcOSA -20,45 -42,52 
sporophila frontalis VIcOSA -20,45 -42,53 
sporophila frontalis volta grande -21,77 -42,56 
sporophila melanogaster CAMPANHA -21,50 -45,24 
sporophila melanogaster campanha -21,50 -45,24 
sporophila melanogaster PIRAPORA -17,20 -44,56 
sporophila melanogaster pirapora -17,20 -44,56 
sporophila melanogaster POCOS DE CALDAS -21,47 -46,33 
sporophila melanogaster pocos de caldas -21,47 -46,33 
sporophila melanogaster uberaba -19,60 -47,97 
sporophila melanogaster uberaba -19,60 -47,97 
sporophila melanogaster uberlandia -19,00 -48,36 
sporophila melanogaster SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
Sporophila palustris PIRAPORA -17,20 -44,56 
Sporophila palustris PIRAPORA -17,20 -44,56 
Sporophila palustris pirapora -17,20 -44,56 
Sporophila palustris pirapora -17,20 -44,56 
Sporophila ruficollis pirapora -17,38 -44,87 
Sporophila ruficollis uberaba -19,60 -47,97 
Sporophila ruficollis uberaba -19,60 -47,97 
Sporophila ruficollis uberlandia -19,00 -48,36 
taoniscus nanus bonfinopolis de minas -16,57 -45,98 
taoniscus nanus jaboticatubas -19,38 -43,54 
taoniscus nanus lagoa santa -19,37 -43,53 
taoniscus nanus lagoa santa -19,63 -43,88 
taoniscus nanus patrocinio -18,99 -47,07 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,75 -46,62 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,47 -46,33 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,47 -46,33 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,47 -46,33 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,47 -46,33 
taoniscus nanus pocos de caldas -21,47 -46,33 
taoniscus nanus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
taoniscus nanus SAO ROQUE DE MINAS -20,25 -46,62 
taoniscus nanus sete lagoas -19,45 -44,29 
taoniscus nanus sao roque de minas -20,23 -46,35 
Thripophaga macroura nanuque -17,74 -40,50 
tinamus solitarius araguari -18,61 -48,27 
tinamus solitarius caparao -20,46 -41,79 
tinamus solitarius caparao -20,46 -41,79 
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tinamus solitarius caparao -20,46 -41,79 
tinamus solitarius caparao -20,46 -41,79 
tinamus solitarius caratinga -19,73 -41,82 
tinamus solitarius caratinga -19,82 -42,12 
tinamus solitarius caratinga -19,45 -41,49 
tinamus solitarius caratinga -19,44 -41,49 
tinamus solitarius itamonte -22,34 -44,66 
tinamus solitarius itamonte -22,34 -44,66 
tinamus solitarius itamonte -22,34 -44,66 
tinamus solitarius itamonte -22,34 -44,66 
tinamus solitarius marlieria -19,65 -42,56 
tinamus solitarius marlieria -19,77 -42,65 
tinamus solitarius marlieria -19,65 -42,56 
tinamus solitarius marlieria -19,65 -42,56 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,46 -42,37 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,46 -42,39 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,42 -42,43 
tinamus solitarius nova lima -19,59 -43,50 
tinamus solitarius nova lima -19,59 -43,50 
tinamus solitarius TEOFILO OTONI -17,51 -41,30 
tinamus solitarius uberlandia -19,00 -48,36 
tinamus solitarius MARLIeRIA -19,65 -42,56 
touit melanonota caparao -20,46 -41,79 
touit melanonota caparao -20,46 -41,79 
touit melanonota itamonte -22,34 -44,66 
touit melanonota itamonte -22,34 -44,66 
touit melanonota itamonte -22,34 -44,66 
touit melanonota tiradentes -21,50 -44,10 
touit melanonota tiradentes -21,83 -44,16 
triclaria malachitacea jaboticatubas -19,38 -43,54 
triclaria malachitacea lagoa santa -19,63 -43,88 
triclaria malachitacea lagoa santa -19,63 -43,88 
triclaria malachitacea lagoa santa -19,63 -43,88 

Fonte: Fundação Biodivérsitas, 2003 
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Apêndice 2 – Tabela (parcial) das Unidades de Planejamento. 
 
SITE_KEY SITE_NAME TENURE AREA 

2 A2 Initial Available 64251320,000 
3 A3 Initial Available 9799,875 
4 A4 Initial Available 19517774,000 
5 A5 Initial Available 12606071,000 
6 A6 Initial Available 1367920,100 
7 A7 Initial Available 218730000,000 
8 A8 Initial Available 225000000,000 
9 A9 Initial Available 219110000,000 

10 A10 Initial Available 179990000,000 
11 A11 Initial Available 168190000,000 
12 A12 Initial Available 82951120,000 
13 A13 Initial Available 44704020,000 
14 A14 Initial Available 221970000,000 
15 A15 Initial Available 225000000,000 
16 A16 Initial Available 225000000,000 
17 A17 Initial Available 225000000,000 
18 A18 Initial Available 225000000,000 
19 A19 Initial Available 225000000,000 
20 A20 Initial Available 91672528,000 
21 A21 Initial Available 116170000,000 
22 A22 Initial Available 12814403,000 
23 A23 Initial Available 7094439,500 
24 A24 Initial Available 330065,150 
25 A25 Initial Available 113960000,000 
26 A26 Initial Available 165200000,000 
27 A27 Initial Available 175820000,000 
28 A28 Initial Available 225000000,000 
29 A29 Initial Available 225000000,000 
30 A30 Initial Available 225000000,000 
31 A31 Initial Available 225000000,000 
32 A32 Initial Available 225000000,000 
33 A33 Initial Available 225000000,000 
34 A34 Initial Available 205190000,000 
35 A35 Initial Available 4431904,500 
36 A36 Initial Available 73139,977 
37 Verde Grande Initial Reserved 255600000,000 
38 A38 Initial Available 20144,953 
39 A39 Initial Available 39660836,000 
40 A40 Initial Available 15031,719 
41 A41 Initial Available 23330,664 
42 A42 Initial Available 168,008 
43 A43 Initial Available 497814,870 
44 A44 Initial Available 961,234 
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Apêndice 3 – Tabela de Aspectos.  
 
GISKEY FEATNAME ITARGET VULNERABILITY 
A_POLI ACCIPITER_POLIOGASTER 2 1 
A_AJAJ AJAIA AJAJA 3 0,3 
A_TRIC ALECTRURUS_TRICOLOR 4 0,3 
A_MOES AMAUROSPIZA_MOESTA 3 0,3 
A_VINA AMAZONA_VINACEA 4 0,6 
A_XANT AMAZONA_XANTHOPS 4 0,3 
A_HYAC ANODORHYNCHUS_HYACINTHINUS 3 1 
A_NATT ANTHUS_NATTERERI 4 0,3 
A_ARAR ARA_ARARAUNA 4 0,3 
A_CHLO ARA_CHLOROPTERA 3 0,6 
B_BAIL BAILLONIUS_BAILLONI 5 0,3 
B_NIGR BIATAS_NIGROPECTUS 3 0,6 
C_ROBU CAMPEPHILUS_ROBUSTUS 5 0,6 
C_CUCU CARPORNIS_CUCULLATUS 3 0,3 
C_GODE CLARAVIS_GODEFRIDA 4 1 
C_MACU COTINGA_MACULATA 3 1 
C_BLUM CRAX_BLUMENBACHII 3 1 
C_FASC CRAX_FASCIOLATA 3 0,3 
C_VARI CRYPTURELLUS_VARIEGATUS 4 0,6 
C_CAUD CULICIVORA_CAUDACUTA 3 0,3 
C_FORB CURAEUS_FORBESI 5 0,6 
D_GENE DRYMOPHILA_GENEI 4 0,3 
D_PLUM DYSITHAMNUS_PLUMBEUS 4 0,3 
F_DEIR FALCO_DEIROLEUCUS 2 1 
F_IHER FORMICIVORA_IHERINGI 4 0,3 
G_VIOL GEOTRYGON_VIOLACEA 3 0,6 
G_VARI GRALLARIA_VARIA 4 0,3 
H_HARP HARPIA_HARPYJA 5 1 
H_CORO HARPYHALIAETUS_CORONATUS 4 0,6 
J_MYCT JABIRU_MYCTERIA 5 0,6 
J_TRID JACAMARALCYON_TRIDACTYLA 5 0,3 
L_ELEG LANIISOMA_ELEGANS 5 0,3 
L_LACE LEUCOPTERNIS_LACERNULATA 4 0,6 
L_POLI LEUCOPTERNIS_POLIONOTA 4 0,6 
L_LANI LIPAUGUS_LANIOIDES 5 0,3 
M_CREA MACROPSALIS_CREAGRA 5 0,3 
M_PARN MEGAXENOPS_PARNAGUAE 5 0,3 
M_OCTO MERGUS_OCTOSETACEUS 3 1 
M_AMER MYCTERIA_AMERICANA 4 0,3 
M_RUFI MYRMECIZA_RUFICAUDA 4 1 
M_MINO MYRMOTHERULA_MINOR 2 0,3 
M_UROS MYRMOTHERULA_UROSTICTA 2 0,3 
N_ROUR NEMOSIA_ROUREI 2 1 
N_MINO NOTHURA_MINOR 5 0,3 
O_CAPU ODONTOPHORUS_CAPUEIRA 5 0,3 
O_ANGO ORYZOBORUS_ANGOLENSIS 4 0,6 
P_OBSC PENELOPE_OBSCURA 5 0,3 
P_OCHR PENELOPE_OCHROGASTER 4 0,6 
P_FLAV PHIBALURA_FLAVIROSTRIS 4 0,3 
P_ROQU PHYLLOSCARTES_ROQUETTEI 3 0,6 
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P_PILE PIONOPSITTA_PILEATA 4 0,6 
P_JACU PIPILE_JACUTINGA 4 0,3 
P_PILS PIPRITES_PILEATUS 3 0,3 
P_CINE POOSPIZA_CINEREA 5 0,3 
P_NUDI PROCNIAS_NUDICOLLIS 4 0,3 
P_SCUT PYRODERUS_SCUTATUS 5 0,3 
P_CRUE PYRRHURA_CRUENTATA 5 0,6 
P_LEUC PYRRHURA_LEUCOTIS 5 0,3 
R_AMER RHEA_AMERICANA 5 0,3 
S_NOVA SCYTALOPUS_NOVACAPITALIS 4 0,3 
S_FLAV SICALIS_FLAVEOLA 5 0,3 
S_ORNA SPIZAETUS_ORNATUS 5 0,6 
S_TYRA SPIZAETUS_TYRANNUS 4 0,6 
S_MELA SPIZASTUR_MELANOLEUCUS 4 0,6 
S_FALC SPOROPHILA_FALCIROSTRIS 3 0,6 
S_FRON SPOROPHILA_FRONTALIS 4 0,6 
S_MELR SPOROPHILA_MELANOGASTER 3 0,3 
S_PALU SPOROPHILA_PALUSTRIS 1 0,6 
S_RUFI SPOROPHILA_RUFICOLLIS 3 0,3 
T_NANU TAONISCUS_NANUS 5 0,3 
T_MACR TRIPOPHAGA_MACROURA 1 0,3 
T_SOLI TINAMUS_SOLITARIUS 4 1 
T_MELA TOUIT_MELANONOTA 4 0,3 
T_MALA TRICLARIA_MALACHITACEA 2 0,3 
 



Apêndice 4 – Tabela (parcial) de Matriz das Unidades de Planejamento X Aspectos. 
 
SITE_KEY A_POLI A_AJAJ A_TRIC A_MOES A_VINA A_XANT A_HYAC A_NATT A_ARAR A_CHLO B_BAIL B_NIGR C_ROBU C_CUCU 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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