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AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ISOLAMENTO REPRODUTIVO ENTRE DUAS 
ESPÉCIES DE VEADOS CINZA (Mazama gouazoubira E Mazama nemorivaga) 

POR MEIO DE MACHOS HÍBRIDOS 

 

RESUMO – O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e o veado-roxo (Mazama 

nemorivaga) possuem características morfológicas semelhantes e distribuição 

parapátrica, que colocaram em dúvida a classificação taxonômica de M. nemorivaga 

como espécie válida durante muitos anos. Estudos citogenéticos e morfológicos 

sugerem M. nemorivaga como espécie válida, porém, na maioria dos conceitos de 

espécie aceitos atualmente, está implícita a ideia de que duas espécies devem ser 

não apenas geneticamente distintas, mas reprodutivamente isoladas. Este estudo 

avaliou a presença de isolamento reprodutivo pós-zigótico entre M. gouazoubira e M. 

nemorivaga como forma de elucidar a classificação taxonômica deste último. Para tal, 

foram avaliadas as características seminais, histologia testicular e perfis de 

metabólitos fecais da testosterona de seis animais, frutos de cruzamentos intra e 

interespecíficos sendo três M. gouazoubira puros (PG), um M. nemorivaga puro (PN) 

e dois híbridos (H).  Ao longo do estudo material seminal e testicular de mais dois 

animais puros, um M. gouazoubira e um M. nemorivaga foram acrescentados ás 

análises. Os resultados mostram que cinco dos seis animais puros analisados (PG1, 

PG2, PG4, PN1 e PN2) tiveram bom desempenho na análise reprodutiva, 

enquadrando-se nos parâmetros observados para suas respectivas espécies. O 

híbrido H1 provou-se completamente estéril enquanto que H2 apresentou severa 

subfertilidade, parâmetros relacionados diretamente com uma baixa secreção de 

testosterona e estrutura testicular hipoplásica. Acredita-se que a diferença de níveis 

reprodutivos entre híbridos esteja diretamente relacionada com o sexo de seus 

parentais. O animal PG3 apresentou péssimo potencial reprodutivo, provavelmente 

ligado a um defeito congênito não elucidado. Com base nos dados obtidos, é possível 

sugerir a existência de isolamento reprodutivo entre M. gouazoubira e M. nemorivaga, 

reforçando a necessidade de revisão destes grupos para definição de seu 

posicionamento taxonômico. 

Palavras-chave: Cervidae , especiação, híbridos, veado-roxo, veado-catingueiro. 
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EVALUATION OF REPRODUCTIVE ISOLATION AMONG  TWO SPECIES OF 
GREY DEER (Mazama gouazoubira AND Mazama nemorivaga) BY HYBRID 

MALES 
 
 

ABSTRACT – The brown brocket deer (Mazamagouazoubira) and the amazonian 

brown brocket deer (Mazamanemorivaga) have similar morphological features and 

parapatric distribution, which questioned thetaxonomic classification of M. 

nemorivagaas a species for many years. Cytogenetic and morphometric studies 

suggest M. nemorivaga as a valid species but in most species concepts currently 

accepted is implicit the idea that two species should not only be genetically distinct, 

but reproductively isolated. This study evaluated the presence of post zygotic 

reproductive isolation between M. gouazoubira and M. nemorivaga to elucidate the 

taxonomic classification of the latter. To this end, seminal characteristics, testicular 

histology and profiles of testosterone of six animals, intra and interespecificbreeding 

products were evaluated: three pure M. gouazoubira (PG), a pure M. nemorivaga (PN) 

and two hybrids (H). Throughout the study testicular and seminal material of two pure 

animals (one M. gouazoubira and one M. nemorivaga) were added in the analyzes. 

The results show that five of the six purebreds analyzed (PG1, PG2, PG4, PN1 and 

PN2) performed well in reproductive analysis, fitting the parameters observed for their 

respective species. The hybrid H1 was completely sterile while H2 showed severe 

subfertility, parameters directlyrelated with a low secretion of testosterone and 

testicular hypoplasia. It is believed that the difference of reproductive parameters 

between the hybridswas directly related to the sex of their parents. The PG3 animal 

showed bad reproductive potential, probably linked to a birth defect not elucidated. 

Based on these data it is possible to suggest 

 the existence of reproductive isolation between M. gouazoubira and M. nemorivaga 

reinforcing the need for revision of these groups to define their taxonomic position. 
 
Keywords: Cervidae, speciation, hybrid, amazonian brown brocket deer, brown 

brocket deer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Os Mazama cinzas (M. gouazoubira e M. nemorivaga) têm sido alvo de 

diferentes discussões taxonômicas ao longo dos anos devido as suas semelhanças 

morfológicas e distribuição parapátrica (DUARTE, 1996; ROSSI, 2000; IUCN, 2015). 

De fato, apesar de estudos citogenéticos já apontarem para a diferenciação das duas 

espécies (DUARTE, 1992; DUARTE; MERINO, 1997; DUARTE; JORGE, 1998) sua 

separação taxonômica é relativamente recente, com M. nemorivaga sendo confirmado 

como espécie válida somente em 2000, por estudos morfológicos (ROSSI, 2000).  

Apesar de estudos moleculares recentes proporem a denominação de dois 

novos gêneros para cada uma das duas espécies de Mazama cinzas (DUARTE et al. 

2008; FIGUEREDO, 2014), até então, em nenhum momento estas espécies foram 

comprovadamente separadas com base nos aspectos definidos pelo conceito 

biológico de espécies (CBE). 

O CBE é o conceito mais difundido atualmente, sendo amplamente utilizado 

pelos evolucionistas modernos: “uma espécie é formada por um conjunto de 

indivíduos que são fisiologicamente capazes de real ou potencialmente, cruzarem 

entre si e produzir descendência fértil, encontrando-se isolados reprodutivamente de 

outros conjuntos semelhantes” (MAYR, 1963). 

A verificação da ocorrência de isolamento é a pedra fundamental do CBE 

assim, informações que possam identificar a existência de barreiras reprodutivas entre 

os Mazama cinza são de extrema importância para que estudos acerca da evolução, 

taxonomia e conservação destas espécies possam prosseguir. 

Este trabalho teve como objetivo verificar a presença de isolamento reprodutivo 

entre M. gouazoubira e M. nemorivaga por meio de avaliação reprodutiva comparativa 

entre machos híbridos e puros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1.  Taxonomia e descrição de M. gouazoubira e M. nemorivaga. 
 

A família Cervidae atualmente engloba 55 espécies distribuídas amplamente 

entre América, Europa, Ásia e norte da África (IUCN, 2015). Esta família destaca-se 

por possuir uma das mais elevadas taxas de evolução cariotípica entre os mamíferos, 

reflexo de uma fragilidade cromossômica acentuada (VARGAS-MUNAR, 2003; 

DUARTE et al. 2008). Como consequência desta condição, a família é marcada por 

diversificação cariotípica ampla além da presença constante de cromossomos 

supranumerários. Tais características, associadas a registros fosseis escassos e 

incompletos, criam lacunas de conhecimento a respeito de sua história evolutiva e 

colocam esta família como alvo de inúmeros impasses taxonômicos (DUARTE; 

JORGE,1996). 

Os animais da família Cervidae que estão distribuídos na américa Central e Sul 

possuem dois arquétipos morfológicos principais: espécies com menos de 60 cm de 

altura de cernelha e chifres simples e pontiagudos presentes apenas nos machos, 

aqui representadas pelos gêneros Mazama e Pudu; e espécies de maior estatura, com 

machos adultos apresentando chifres ramificados, representados pelos gêneros 

Odocoileus, Hippocamelus, Ozotoceros e Blastocerus (EISENBERG, 2000). 

Dentro dos Cervidae, o gênero Mazama destaca-se por representar um dos 

mais surpreendentes exemplos de convergência morfológica entre os mamíferos 

(GILBERT et al. 2006, DUARTE et al. 2008) característica que, por sua vez, não tem 

correlação com a ampla diversidade cariotípica encontrada entre as suas espécies 

(DUARTE; MERINO, 1997). A conjunção destes dois fatores levaram Eisenberg 

(2000) a classificar a taxonomia do gênero Mazama como a mais controversa entre 

os cervídeos neotropicais. 

O gênero Mazama é caracterizado por animais de porte pequeno a médio, cor 

avermelhada na maioria das espécies, chifres simples e pontiagudos, orbita com 

borda superior achatada e quase reta, osso frontal levemente projetado para cima da 

fossa preorbital, rhinarium grande e ausência de tufo metatarsal (ALLEN, 1915). 

Atualmente são reconhecidas dez espécies dentro do gênero (IUCN, 2015): M. rufina, 
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M. chunyi, M. pandora, M. bricenii, M. bororo, M. temama, M. nana, M. americana, M. 

gouazoubira e M. nemorivaga. 

A evidência da polifilia foi uma característica comum na grande maioria das 

análises morfológicas e moleculares dos Mazama (GILBERT et al. 2006, HASSANIN 

et al. 2012): o estudo de maior amostragem utilizou o gene mitocondrial citocromob 

para analisar todas as espécies de cervídeos sul-americanos visando o 

esclarecimento da sistemática e história evolutiva dos mesmos. As análises realizadas 

dividiram estes cervídeos em dois clados, de acordo com a cor da pelagem e o número 

de cromossomos: o clado vermelho (2n= 32 a 2n=54), caracterizado por elevados 

níveis de variação cromossômica e onde foram alocados M. bororo (veado-mateiro-

pequeno), M. nana (veado-mão-curta) M. americana (veado-mateiro), e M. temama 

(veado-da-montanha); e o clado cinza (2n=66-70), que tem taxas menores de 

polimorfismo, e onde foram incluídos M. gouazoubira (veado-catingueiro) e M. 

nemorivaga (veado-roxo) (DUARTE et al. 2008). 

Acredita-se que diferentemente do que ocorreu nos Mazama vermelhos, os 

Mazama cinzas não tenham se diferenciado em muitas espécies por conta de sua 

grande plasticidade ecológica que permitiu um maior deslocamento durante o 

Pleistoceno (PINDER ; LEEUWENBERG, 1997; DUARTE et al. 2008). Atualmente, no 

território brasileiro podemos observar M. nemorivaga como uma espécie restrita a 

região amazônica enquanto M. gouazoubira ocupa o restante do território nacional. 

Por conta do alto grau de polimorfismo morfológico individual descrito dentro 

do gênero (ROSSI, 2000) e por possuírem distribuições complementares (IUCN, 

2015), a descriminação entre os Mazama cinzas sempre foi dificultada. Assim, a 

separação taxonômica entre M. gouazoubira e M. nemorivaga ocorreu apenas 

recentemente, quando M. nemorivaga foi confirmado como espécie válida através de 

estudos morfológicos realizados por Rossi (2000). Antes disso, estudos citogenéticos 

já apontavam para a diferenciação das duas espécies: em 1992, Duarte descreveu o 

cariótipo de uma fêmea de Mazama do estado de Rondônia como 2n= 66 

cromossomos mais 8 cromossomos B. Os aspectos morfológicos e as particularidades 

deste cariótipo (bem diferente do que até então fora descrito para o veado-

catingueiro), levaram Duarte e Merino (1997) a associar o espécime ao Mazama 

rondoni, espécie inicialmente descrita por Ribeiro (1919). Posteriormente, em 1998, 
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Duarte e Jorge realizaram a análise citogenética e morfológica de seis supostos 

veados-catingueiros da Amazônia brasileira, tendo encontrado muitos cromossomos 

com dois braços (2n= 67 - 70, FN= 69 - 72) e múltiplos cromossomos B (2 - 8). Estes 

espécimes também foram associados a M. rondoni. 

Os dados citogenéticos publicados por Duarte (1992), Duarte e Merino (1997), 

Duarte e Jorge (1998) e posteriormente por Rossi et al. (2010) e Fiorillo et al. (2013) 

reforçaram a diferenciação dos veados cinza: o cariótipo padrão do M. nemorivaga 

(Figura 1.B) se apresentou como 2n = 67-69 + 2-7 B e FN= 69-72 com a presença de 

um sistema de cromossomos sexuais XX/XY1Y2 sendo o cromossomo X 

submetacêntrico, Y1 pequeno e metacêntrico e Y2 pequeno e acrocêntrico, um perfil 

bem diferente do descrito para M. gouazoubira (Figura 1.A), 2n = 70 + 0-3 B e FN=70 

, com o cromossomo X acrocêntrico e um pequeno Y submetacêntrico (NEITZEL, 

1987). A principal diferença entre o cariótipo das duas espécies foi descrita na 

morfologia do cromossomo X (RESENDE, 2012). 

 

Figura 1. Cariótipo padrão de machos de A. Mazama gouazoubira e B. Mazama 

nemorivaga (Figuras retiradas de: Resende, 2012) 
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No mesmo estudo em que apontou a separação dos cervídeos sul-americanos 

em clados, Duarte et al. (2008) ainda propôs a retirada dos Mazama cinzas do gênero 

Mazama e a alocação das duas espécies em dois gêneros distintos, hipótese 

reforçada posteriormente por análises filogenéticas de Figueiredo (2014). 

 

O veado-catingueiro (M. gouazoubira) 

 

Mazama gouazoubira, popularmente conhecido como veado- catingueiro, é 

uma espécie com altura entre 50 e 65 cm e peso de 11 a 25 kg (ROSSI, 2000). Possui 

grande variação na coloração de sua pelagem sendo possível observar desde tons 

marrom-alaranjados (mais comuns em animais de savana) até acinzentados (formas 

de floresta) (PINDER ; LEEWENBER, 1997). Em geral, a região ventral possui tom 

amarelado do queixo ao abdômen, sendo a região inguinal mais esbranquiçada. O 

lado ventral da cauda e o interior das orelhas são brancos e, apesar de não estar 

presente na totalidade dos animais, geralmente é possível observar uma mancha 

amarelada ou esbranquiçada acima dos olhos, característica ausente em outras 

espécies do gênero. As orelhas são grandes e arredondadas (BLACK – DÉCIMA et 

al. 2010).  

Considerado o cervídeo brasileiro de maior abundancia (DUARTE, 1996), o 

veado–catingueiro pode ser encontrado desde o sul do México até o norte da 

Argentina. No Brasil sua ocorrência foi considerada em todos os biomas, embora 

evidencias recentes apontem para a sua substituição por M. nemorivaga na região da 

Amazônia (DUARTE, 1996, DUARTE; JORGE, 1998, ROSSI, 2000, WEBER; 

GONZALEZ, 2003, ROSSI et al. 2010, BLACK-DÉCIMA et al. 2010). 

Em relação ao tipo de ambiente ocupado, a espécie foi descrita tanto em 

florestas densas contínuas quanto em savanas abertas com manchas de mata 

pequenas e escassas. A diversidade de ecossistemas e regimes estacionais 

ocupados influi em aspectos da ecologia da espécie (seleção de habitat, dieta, 

densidade, reprodução, etc.) e também em seus aspectos sociais causando variações 

dependendo da população em estudo (PINDER; LEEWENBER, 1997). 
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Figura 2. Espécie Mazama gouazoubira. A- Fotografia de exemplar macho da espécie 
(Duarte, J.M.B.) e B- Distribuição geográfica com base em registros de 
observação (Figuras retiradas de: Black-Décima et al. 2010). 

 

O veado-catingueiro é frequentemente citado como uma espécie sem 

sazonalidade reprodutiva definida, explicada pela ausência de períodos críticos de 

falta de alimento ao longo no ano, o que permite nascimentos em qualquer época. 

Ainda assim, nos espécimes brasileiros de vida livre é possível encontrar uma certa 

sazonalidade no ciclo de chifres, sendo estes encontrados desencapados nos meses 

de Maio, Junho e Julho (BLACK-DÉCIMA et al. 2010). Animais mantidos em cativeiro 

não demonstram indícios de sazonalidade reprodutiva em relação aos parâmetros 

morfológicos (trato reprodutivo, volume testicular, ciclo de chifres), endócrinos (níveis 

de testosterona e cortisol) e seminais (volume, motilidade, concentração e morfologia) 

(BAROZZO, 1996). 

A espécie é globalmente avaliada com o status de Menor Preocupação pela 

IUCN (2013), porém, esta condição varia dependendo da região:  é classificada como 

Dados insuficientes no Paraná, Vulnerável no Rio Grande do Sul e Em perigo no Rio 

de Janeiro (BERGALLO et al. 2000, FONTANA et al. 2003, MIKICH; BÉRNILS, 2004). 

Entre os principais fatores que oferecem ameaça a espécie encontram-se a caça, a 

disseminação de doenças por animais domésticos e a perda de habitat (DUARTE et 

al.2012). 

 

O veado–roxo (M. nemorivaga) 
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Mazama nemorivaga possui 60 a 106 cm de altura, e aproximadamente 15 kg. 

Sua pelagem é essencialmente marrom – escura (com lateral desbotada muitas vezes 

polvilhada com tons mais claros) e esta é a principal característica para o diagnóstico 

desta espécie. A pelagem ventral é amarelada ou esbranquiçada do queixo até o 

abdômen, sendo a região inguinal mais esbranquiçada. A cor da pelagem lateral se 

estende pela face externa dos membros, o mesmo acontece com a pelagem ventral 

na face interna dos membros. O dorso da cauda é uniformemente marrom – escuro e 

a região ventral é branca. As bordas das orelhas possuem pelagem amarelada e seu 

interior é esbranquiçado (ROSSI et al. 2010).  

 

 
Figura 3. Espécie Mazama nemorivaga. A. Fotografia de exemplar macho da espécie 

e B. Distribuição geográfica com base em registros de observação (Figuras 
retiradas de: Rossi et al.2010). 

 

Morfologicamente, M. nemorivaga é muito semelhante a M. gouazoubira, sendo 

as principais características para a sua diferenciação: a garupa e dorso da cauda 

marrom – chocolate (versus marrom- alaranjado), orelhas pequenas e pontudas 

(versus orelhas grandes e arredondadas), olhos e cavidades orbitais maiores (versus 

olhos e cavidade orbital menores) e bula auditiva mais estreita (versus bula auditiva 

mais ampla) (DUARTE, 1996; ROSSI, 2000). 

É um animal descrito na Amazônia e em áreas de transição próximas a suas 

fronteiras, sendo que, dos nove estados que compões o bioma amazônico (Acre, 

Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), 

apenas no Acre, Pará, Roraima e Tocantins não houve registro de sua observação 

(ROSSI et al., 2010).  Sua preferência de habitat é pouco conhecida, estando 
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associado tanto a fisionomias vegetais esparsas e secas (BODMER,1997) quanto a 

florestas altas (em simpatria com o M. americana) (AZEVEDO, 2008). Sua ocorrência 

nestas últimas parece estar limitada a florestas de terra firme, sem inundação sazonal. 

Mazama nemorivaga não consta em nenhuma lista estadual de espécies ameaçadas. 

É globalmente avaliado como Menos Preocupante pela IUCN (2013). 

Apesar de pouco estudada, a biologia reprodutiva da espécie indica ausência 

de sazonalidade reprodutiva, com nascimentos ocorrendo durante o ano todo, mas 

principalmente nos meses de Janeiro, Março, Abril e de Julho a Outubro. 

 

2.2.Especiação e Isolamento reprodutivo 
 

As avaliações de diferentes parâmetros da biodiversidade têm em comum a 

utilização de espécies como as unidades mais fundamentais de análise. 

Consequentemente, as espécies são tidas como os principais indicadores de 

vulnerabilidade no planejamento de políticas de conservação (ALEIXO, 2009). Apesar 

deste papel central que espécies desempenham na biologia da conservação, a 

elaboração de um conceito para defini-las ainda é bastante controversa (HAUSDORF, 

2011). 

Tradicionalmente existem diferentes conceitos que podem definir o que é uma 

‘espécie’ dependendo da filogenia ou grupo experimental a ser estudado. Mayden 

(1997) listou 24 diferentes conceitos e, segundo Queiroz (2007), existem ainda mais 

definições alternativas (que diferem dos conceitos em pequenos detalhes de redação). 

Entre os conceitos mais difundidos podemos destacar: (1) o conceito morfológico, em 

que o fenótipo do animal define a especiação. A utilização deste conceito para 

classificação de espécies que passaram por processo intenso de convergência 

morfológica, como aconteceu com os animais do gênero Mazama não seria adequada 

(DUARTE et al. 2008); (2) o conceito filogenético, que se utiliza do critério de monofilia 

para estimar o quão distantes as espécies podem estar entre si, levando em conta 

longos períodos de tempo (VELASCO, 2008); (3) o conceito biológico, discutido nas 

próximas linhas. 

 Em 1998, Coyne e Orr propuseram que espécies são entidades reais e não 

um conceito classificatório subjetivo inventado pelos seres humanos. A principal prova 
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para tal afirmação seria a existência de grupos distintos vivendo em simpatria, 

separados apenas por lacunas genéticas e fenotípicas, o que, por sua vez, sugeriria 

um conceito de espécie baseado no fluxo gênico. 

Muito antes disso, em 1935, Dobzhansky já havia postulado que “qualquer 

discussão sobre o assunto deve ter como ponto de partida lógico, o fato de que não 

há nenhum grupo distinto de organismos que difira em mais do que um único gene 

que possa manter sua identidade, ao menos que seja impedido de reproduzir com 

outros grupos. Por isso, a existência de grupos distintos de qualquer tamanho, 

evidencia a existência de mecanismos para impedir a sua miscigenação, e, assim, 

isolá-los”. Esta conclusão inspirou as primeiras definições do conceito biológico de 

espécie (CBE) por Dobzhansky (1935) e Mayr (1942) nas quais está implícita a idéia 

de que duas espécies devem ser não apenas geneticamente distintas uma da outra, 

mas reprodutivamente isoladas, seja por mecanismos internos como 

incompatibilidade genética, ou por mecanismos externos, como ecologia dos 

organismos ou separação geográfica (ANDRADE, 2010). O CBE tornou-se o conceito 

de espécie mais aceito e difundido pelos evolucionistas (MALLET, 2005), a grande 

maioria dos trabalhos discutindo genética da especiação geralmente envolvem a 

análise do isolamento reprodutivo.  

O isolamento reprodutivo é uma forma de impor barreiras biológicas que 

impedem o fluxo gênico entre duas populações, ainda que estas compartilhem a 

mesma área de vida. Estas barreiras podem se estabelecer por dois tipos de 

mecanismos diferentes: mecanismos pré–zigóticos e mecanismos pós- zigóticos. Os 

mecanismos pré-zigóticos são aqueles que ocorrem antes da fecundação e impedem 

o encontro dos gametas por razões mecânicas (diferenças morfológicas impedem a 

copula), comportamentais (os indivíduos rejeitam contato com a outra espécie, ainda 

que a cópula seja possível fisicamente), sazonais (o período de cio de uma espécie 

difere da outra) ou por morte de gametas (gameta masculino não consegue sobreviver 

no trato reprodutor feminino) (SENE, 2009).  

Já os mecanismos pós-zigóticos são os desencadeados após a cópula e 

refletem na inviabilidade do híbrido (devido a incompatibilidade dos gametas 

parentais, ocorrendo morte nos primeiros estágios de desenvolvimento), esterilidade 

do híbrido (caso o animal consiga atingir idade reprodutiva) ou na deterioração de F2 
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(embora viáveis e férteis os híbridos produzem gametas desbalanceados e, portanto, 

são subférteis, o que leva a uma baixa viabilidade de seus descendentes). 

(DOBZHANSKY, 1970) 

A esterilidade completa ou parcial observada em animais híbridos ou em seus 

descendentes é uma forma de acelerar irreversivelmente as divergências genéticas, 

impedindo o fluxo gênico livre entre populações geneticamente diferentes (OKA et al. 

2010). Historicamente, evolucionistas tem atribuído a inaptidão do híbrido a três 

diferenças genéticas: diferentes arranjos cromossômicos, diferentes níveis de ploidia 

e diferentes alelos que não funcionam apropriadamente juntos, quando reunidos em 

um híbrido (COYNE e ORR, 1998).  

Apesar de muitos autores acreditarem que os grandes rearranjos 

cromossômicos são a principal explicação para a esterilidade dos híbridos, seja por 

provocarem uma heterose potencialmente negativa (KING, 1993), por gerarem 

desbalanceamentos meióticos que afetam a gametogênese (SWITONSKI ; 

STRANZINGER ,1998), ou até mesmo por levarem redução do fluxo gênico, através 

da supressão da recombinação e/ou isolamento de genes no híbrido (RIESEBERG, 

2001), Coyne e Orr (1998) propuseram que o isolamento reprodutivo está muito mais 

ligado a bagagem genética do que aos grandes rearranjos cromossômicos o que 

explicaria, por exemplo, a existência de híbridos estéreis de espécies 

homosequenciais. 

Partindo deste ponto de vista, a maioria dos estudos modernos que se 

concentram na busca pelas bases genéticas do isolamento reprodutivo têm como 

base o modelo proposto por Dobzhansky (1937) e Muller (1940) no qual a esterilidade 

seria resultado de um acúmulo de interações epistáticas deletérias entre dois ou mais 

genes incompatíveis entre as espécies. Em outras palavras, as incompatibilidades dos 

híbridos surgiriam como resultado gradual de alterações genéticas acumuladas que 

podem ter sido adaptativas ou neutras nas suas respectivas populações. Estudos 

feitos em Drosophila sugerem que estas incompatibilidades envolvem muitos genes 

distribuídos por todo o genoma em aglomerados (“clusters”) muito próximos (TAO et 

al. 2001), no entanto, é provável que as  análises do padrão de isolamento reprodutivo 

entre espécies já diferenciadas levem a uma superestimação do número de genes 

necessários para iniciar o isolamento reprodutivo, uma vez que quanto maior a 
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divergência maior a taxa cumulativa de incompatibilidades epistáticas (TURELLI et al. 

2001) 

Em adição a sua teoria, Müller (1940) ainda sugeriu que os alelos epistáticos 

provocadores da inaptidão do híbrido tendem a ser recessivos, postulado que ficou 

conhecido como “Teoria da Dominância”. Esta teoria foi amplamente debatida, 

contestada, recentemente reconsiderada e, atualmente, é utilizada para justificar a 

existência das chamadas “duas regras da especiação” (COYNE; ORR ,1989): 

(1) a regra de Haldane (1922), que discorre sobre a tendência do sexo 

heterogamético (no caso dos mamíferos, o sexo masculino) ser preferencialmente 

afetado pela esterilidade ou inviabilidade em híbridos interespecíficos. Tal padrão 

ocorreria por que o sexo hemizigótico é afetado em uma extensão muito maior pela 

expressão de genes provocadores de incompatibilidade ligados ao cromossomo X do 

que o sexo homogamético; 

(2) o “ grande efeito X” ou a influência desproporcional do cromossomo X sobre 

a expressão de incompatibilidade interespecífica do híbrido, particularmente sobre a 

esterilidade masculina. Esta regra foi amplamente contestada por trabalhos que 

demonstraram que fêmeas de Drosophilla contendo dois cromossomos X igualmente 

recessivos, demonstravam-se férteis enquanto que machos portadores do mesmo X 

eram estéreis (COYNE 1985; COYNE; ORR, 1989). No entanto, partindo-se do 

pressuposto de que os loci responsáveis pela esterilidade masculina não são os 

mesmos daqueles ligados a esterilidade feminina, não necessariamente podemos 

esperar que um cromossomo X contendo loci para esterilidade masculina também 

contenha loci de esterilidade feminina, fato que posteriormente foi comprovado por 

maiores estudos em Drosophila (TURELLI; ORR, 1995; HOLLOCHER ; WU 1996; 

TRUE et al. 1996; ORR, 1997). 

A caracterização da especiação em uma determinada população é bastante 

complexa e em geral a decisão deve se basear no uso de inúmeras ferramentas como, 

por exemplo, avaliações ecológicas (habitat, ciclo circadiano, fenótipo, etc.), 

avaliações genéticas (citogenética, genética molecular, genética bioquímica e 

filogenia) e avaliações reprodutivas. Nesta última, a caracterização criteriosa da 

presença de isolamento reprodutivo é extremamente importante, principalmente em 

espécies que não sofreram isolamento geográfico, onde a dificuldade da 
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discriminação é maior devido aos diversos fatores que normalmente estão presentes 

(COYNE; ORR,1998; SALVIANO, 2011).  

Este seria exatamente o caso dos veados cinza no Brasil: o veado-catingueiro 

e o veado-roxo coabitam em algumas regiões periféricas a sua área de distribuição, 

sendo considerados espécies parapátricas (IUCN, 2015). Neste tipo de especiação as 

populações se divergem sem que haja isolamento geográfico (como ocorre na 

alopatria), mas por adaptação a ambientes diferentes dentro da faixa de dispersão da 

espécie ancestral. A evolução dos mecanismos de isolamento reprodutivo é 

simultânea a penetração e exploração de um novo habitat, ainda assim, as 

subpopulações se mantém ligadas perifericamente e o fluxo genético entre elas é 

parcial (BUSH, 1975, ANDRADE, 2010). A zona hibrida formada na especiação 

parapátrica pode ser considerada uma barreira ao fluxo gênico uma vez que se 

comprove uma baixa viabilidade e fertilidade dos híbridos. 

 

2.3. Aptidão reprodutiva em machos híbridos 
 

A esterilidade completa ou parcial de híbridos entre diferentes espécies é um 

fenômeno amplamente difundido na natureza, possuindo um considerável significado 

evolutivo. Sabe-se que, em mamíferos, os danos referentes a viabilidade e fertilidade 

do híbrido são muito mais graves em machos do que em fêmeas, uma vez que, em 

geral, o sexo heterogamético é muito mais sensível ás incompatibilidades genéticas 

interespecíficas (HALDANE, 1922). De que maneira, então, a esterilidade se 

manifesta nestes híbridos? 

Dobzhansky (1936) propôs a existência de dois tipos de esterilidade em 

híbridos: um cromossômico e um gênico. O primeiro, causado por diferenças na 

estrutura bruta (alinhamento de genes) dos cromossomos parentais, o que resultaria 

em falhas no pareamento meiótico e na produção de gametas desbalanceados; já o 

segundo ocorreria em espécies em que os cariótipos não são tão divergentes, e 

estaria ligado a diferenças genéticas que provocariam uma epistasia deletéria no 

controle gênico da gametogênese. 

No macho híbrido, a esterilidade é causada principalmente por interrupções 

espermatogênicas caracterizadas pelo reduzido número de células germinativas e 
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pequeno tamanho dos testículos (OKA et al. 2010).  Chubb e Nolan (1987) estudaram 

a expressão do gene da esterilidade hibrida em ratos, com o cruzamento entre Mus 

musculus domesticus e Mus musculus musculus, tendo notado que, com a hibridação, 

houve um decréscimo na capacidade esteroidogênica das células de Leydig além da 

interrupção da progressão da espermatogênese durante a fase de espermatócito 

primário (por apoptose na metáfase da meiose I). 

Britton-Davidian et al. (2005) ao estimarem a fertilidade de híbridos entre as 

mesmas subespécies de ratos domésticos (M. m. musculus e M. m. domesticus), 

provenientes de diferentes origens da Europa relataram que, independente da origem, 

todos os cruzamentos originaram F1 machos estéreis. Estes machos apresentaram 

alterações em muitas das funções testiculares, sendo a principal delas a eficiência da 

espermatogênese refletida na interrupção precoce da meiose, com nenhuma célula 

germinativa se diferenciando em espermatócitos ou espermátides. A ausência de 

células diferenciadas foi associada com um decréscimo no diâmetro tubular e também 

do peso testicular relativo. Em contrapartida, a proporção de células de Sertoli nos 

ratos estéreis foi até duas vezes maior do que a apresentada pelos parentais, o que 

contesta a observação feita por Chubb (1992), em que testículos menores geralmente 

estão associados a um decréscimo na população de células de Sertoli.  

Em uma interessante observação, os autores ainda relatam a produção de 

fêmeas F1 estéreis nos cruzamentos dinamarqueses. Os casais que deram origem as 

fêmeas estéreis e aos machos estéreis não eram os mesmos, indicando que os fatores 

genéticos envolvidos diferiram entre os sexos, ou seja, assim como sugeriram os 

estudos em Drosophila anteriormente citados, os loci causadores da esterilidade 

hibrida seriam sexo-específicos.  

Oka et al. (2004, 2007) ao analisarem a capacidade reprodutiva em híbridos de 

Mus musculus domesticus e Mus musculus malossinus, também puderam destacar a 

ocorrência de esterilidade exclusivamente nos machos, com a ocorrência de baixo 

número de espermatozoides e a disfunção destes (morfologia anormal e baixa 

motilidade) também decorrentes de interrupção da espermatogênese durante a 

meiose I.  

No que diz respeito aos aspectos estruturais das gônadas masculinas do 

macho hibrido, análises histológicas feitas em testículos de dois animais híbridos das 
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mesmas espécies, Equus caballus e E. asininus, evidenciaram diferenças estruturais 

entre eles, dependendo do sexo dos parentais. Em burros (égua X jumento) a análise 

demonstrou grande proporção de células germinativas mortas além de distúrbios de 

gametogênese associados principalmente a falha de pareamento cromossômico, 

dada a diferença no número de cromossomos acrocêntricos e metacêntricos entre 

equinos e asininos (GOLDSMITH, 1917; CHANDLEY et al.1975; CHANDLEY 1979, 

1988; EPSTEIN, 1986). Já em bardotos (cavalo X mula) a histologia demonstrou uma 

camada de células de epitélio germinativo, células de sustentação, e células 

germinativas, dentre as quais foram evidenciadas espermatogônias gigantes e 

espermatócitos secundários multinucleares. Ainda assim, uma porcentagem relativa 

das amostras seminais coletadas continha espermatozóides normais e boa 

concentração (TRUJILLO et al.1969). 

Assim como ocorreu nos híbridos entre equinos e asininos, um estudo feito em 

híbridos frutos do cruzamento de veado-da-cauda-branca (Odocoileus virginianus) e 

veado-mula (O. hemionus) também demonstrou diferentes níveis de fertilidade 

dependendo do sexo dos progenitores. Os híbridos cujo pai era veado-da-cauda-

branca apresentaram cordões testiculares com lúmen, meiose e espermatogênese 

completas, porém, uma porcentagem dos túbulos apresentava sinais de desgastes de 

células germinativas, principalmente durante a espermiogênese. Esta degeneração 

resultou em número reduzido de espermátides maduros e consequentemente de 

espermatozoides. Outras alterações encontradas incluíram espermiação atrasada e 

defeitos espermáticos. 

Já os híbridos resultantes do cruzamento em que o macho era veado-mula 

mostraram-se completamente inférteis, com poucos túbulos seminíferos com lúmen, 

sem células germinativas ou com poucas espermatogônias e nenhum espermatozoide 

em lúmen ou epidídimo (WISHART et al. 1988). É importante destacar que estes 

animais, assim como os veados cinzas no Brasil, coabitam em algumas áreas, sendo 

separados apenas por preferencias ecológicas e de habitat (BARKER, 1984).  

Em alguns casos a hibridação promove uma heterose positiva entre indivíduos, 

levando a adaptações e melhorando alguns aspectos inclusive reprodutivos dos 

animais. Este fenômeno é chamado de vigor híbrido e é frequentemente observado 

em cruzamentos entre diferentes raças de bovinos (EDMANDS, 2002). 
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O estudo da fertilidade em híbridos de cervo de Pére David (Elaphurus 

davidianus) e veado-vermelho (Cervus elaphus) provou que, apesar da distância 

genética e das diferenças biológicas entre as duas espécies, a fertilidade do macho 

híbrido é notável. O programa de reprodução desenvolvido foi capaz de produzir 

número notável de híbridos por retrocruzamento dos F1 com as espécies parentais. 

As únicas ressalvas dos autores quanto a fertilidade destes animais (F1), foi que o 

sêmen deles foi incapaz de conservar motilidade após criopreservação enquanto o 

sêmen dos parentais mantinha parte da qualidade quando congelados (TATE et al. 

1997). 

Asher et al. (1996), ao compararem o desenvolvimento reprodutivo sazonal de 

machos puros de cervo-dama europeu (Dama dama dama) com híbridos de cervo-

dama europeu com cervo-dama mesopotâmico (Dama dama mesopotamica), 

observaram que ao longo de todo o estudo os híbridos apresentaram um maior peso 

corporal e diâmetro de pescoço. O diâmetro testicular dos híbridos foi 

significativamente menor na primavera. Os níveis de testosterona mostram-se 

semelhantes, ainda que os picos tenham sido detectados mais cedo nos híbridos, 

acompanhados pela queda do velame dos chifres que precedeu em até 2 semanas a 

dos machos europeus. De maneira geral, observou-se que os híbridos neste caso, 

demonstraram precocidade, inclusive quanto a espermatogênese. 

A precocidade do híbrido em relação a puberdade também pode ser observada 

nos frutos de cruzamentos entre Bos taurus e Bos indicus (Canchim), quando 

comparados ao Bos indicus (Nelore). Os touros híbridos também demonstraram uma 

maior susceptibilidade ao calor, com decréscimo acentuado da gametogênese, 

embora os autores tenham associado esta característica não tanto a hibridação, mas 

sim a transmissão desta característica hereditária do gado europeu aos seus filhos 

(BRITO et al. 2003). 

De maneira semelhante ao desenvolvido neste trabalho, Salviano (2011) 

analisou a existência de isolamento reprodutivo entre diferentes citótipos de Mazama 

americana afim de inferir possíveis conclusões sobre a existência de uma ou mais 

espécies existindo dentro do que hoje é descrito como Mazama americana. Para tal, 

comparou parâmetros reprodutivos de machos frutos de cruzamentos intracitótipos e 

intercitótipos da mesma linhagem evolutiva e de linhagens evolutivas distintas. As 
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características seminais dos animais puros (cruzamentos intracitótipos) apresentaram 

melhor qualidade geral, seguidos pelos animais frutos de cruzamento intercitótipos de 

mesma linhagem evolutiva onde houve destaque para a grande porcentagem de 

defeitos espermáticos totais (de 42% a 61,5%). Os F1 de cruzamentos entre citótipos 

de diferentes linhagens evolutivas foram azoospérmicos. 

O mesmo autor sugeriu que os diferentes cruzamentos ainda tiveram efeito 

sobre a capacidade esteroidogênica dos animais posto que, animais frutos do mesmo 

cruzamento, não apresentavam diferenças significativas de perfis de flutuação de 

testosterona entre si, mas sim quando comparação com outros tipos de cruzamento. 

Em análises de cortes histológicos dos testículos, os animais puros apresentaram 

maiores diâmetros de túbulos seminíferos e maiores alturas de epitélio germinativo 

em relação aos híbridos itercitótipos, o que poderia indicar uma maior funcionalidade 

tubular. Os híbridos da mesma linhagem e de linhagens diferentes diferiram apenas 

em relação ao grau de degeneração tubular, que nos F1 de cruzamentos entre 

citótipos de linhagens evolutivas diferentes foi mais grave, com ausência de células 

espermáticas em estádios mais avançados (superiores a espermatócitos 

primários).Segundo o autor, o pareamento cromossômico durante a fase reducional 

pareceu ser o principal fator para analisar o potencial e qualidade da 

espermatogênese, em especial nos animais subférteis (cruzamentos intercitótipos de 

mesma linhagem evolutiva), nos quais a capacidade espermatogênica e 

esteroidogênica foi atestada. Ainda sobre estes animais o autor coloca que o vigor 

híbrido pode ter mascarado a mensuração do potencial reprodutivo e acomparação 

de isolamento reprodutivo entre os parentais.  

Com os resultados obtidos em seus estudos, Salviano sugeriu a existência de 

pelo menos duas espécies dentro de Mazama americana posto que os citótipos de 

linhagem evolutiva diferente produziram prole infértil. Em relação aos animais 

subférteis o autor sugeriu a existência de subespécies passando por processo de 

especiação avançada, além da possível ocorrência de mecanismos de isolamento 

reprodutivo pré-zigóticos nas populações naturais. Por fim é destacado a importância 

de estudos detalhados sobre pareamento meiótico afim de elucidar os efeitos das 

diferenças cromossômicas no isolamento reprodutivo entre citótipos próximos. 
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3.MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Este estudo foi avaliado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

desta unidade de Ensino (processo nº 000180/11) que certificou sua conformidade 

com os princípios éticos na experimentação animal, adotados pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA). 

 

3.1. Histórico 
 

O presente estudo fez parte de um projeto temático amplo “Os veados cinzas 

do Brasil (Mammalia; Cervidae; Mazama): A busca das variantes genéticas, 

morfológicas e ecológicas para explicar a complexa taxonomia e evolução do grupo ” 

que teve início em 2010 e foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Pesquisa e 

Conservação de Cervídeos (NUPECCE) da Unesp de Jaboticabal com o objetivo de 

esclarecer algumas perguntas fundamentais a respeito dos Mazama cinza, entre elas: 

Quantas espécies de veados cinzas temos no Brasil? Quais são elas? Quão 

diferenciadas (morfológica, citogenética, molecular e ecologicamente) são entre si? 

Qual a possibilidade de hibridização e o potencial reprodutivo dos híbridos? 

Para tal, foram utilizadas técnicas de estudo morfológico, citogenético e 

molecular, utilizando como base a estrutura do NUPECCE, com seus laboratórios de 

genética e reprodução animal, mas, sobretudo com a estrutura de manutenção de 

animais em cativeiro, hoje contando com a mais importante coleção de cervídeos 

neotropicais do Mundo. 

 

3.1.1 Dificuldades iniciais 

 Com o objetivo de analisar especificamente a existência de isolamento 

reprodutivo pós-zigótico entre M.gouazoubira e M.nemorivaga através da avaliação 

do potencial reprodutivo de híbridos interespecíficos, tentativas de cruzamentos intra 

e interespecíficos com os animais pertencentes ao plantel do NUPECCE foram 

iniciadas ainda em 2010.  
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Durante cerca de 4 anos de tentativas foram totalizadas 8 prenhezes, das quais 

foram obtidos um total de 6 machos e 2 fêmeas. As principais dificuldades encontradas 

pelo grupo para justificar o baixo número de animais obtidos incluem:  

(1). Poucos exemplares de M.nemorivaga disponíveis para cruzamento (n=2 

machos e n=4 fêmeas) dos quais metade possuíam baixo sucesso reprodutivo; 

(2) . Baixa libido e falta de interesse de alguns machos por fêmeas em geral ou 

por fêmeas de outra espécie, respectivamente; 

(3). Longo período de gestação (7 meses); 

(4). Utilização dos mesmos animais para cruzamentos objetivando apenas a 

manutenção do plantel; 

 

3.2. Animais 
 

Para realização do experimento, seis machos foram gerados a partir de 

cruzamentos intra e interespecíficos entre exemplares de M. gouazoubira e M. 

nemorivaga pertencentes ao plantel do Núcleo de Pesquisa e Conservação de 

Cervídeos (NUPECCE), do departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinárias – Unesp/Jaboticabal. 

A partir dos cruzamentos entre a mesma espécie (considerados puros, ou P) 

foram obtidos três animais M. gouazoubira (PG1, PG2, PG3) e um M. nemorivaga 

(PN1). Os cruzamentos interespecíficos originaram dois animais (considerados 

híbridos, ou H) sendo eles H1 (♂ M. gouazoubira X ♀ M. nemorivaga) e H2 (♂ M. 

nemorivaga X ♀ M. gouazoubira). 

Ao longo do período experimental mais dois animais foram adicionados ao 

estudo: um M. gouazoubira puro (PG4) e um M. nemorivaga puro (PN2). Apesar 

destes animais não possuírem a mesma idade dos animais anteriormente citados, 

seus dados foram adicionados afim de enriquecer as análises feitas, uma vez que, 

todo material biológico disponível é de grande valia para o desenvolvimento de 

pesquisas com animais selvagens, onde os efetivos populacionais em cativeiro são 

limitados. 
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Tabela 1. Cruzamentos experimentais (e respectivos 2n) entre M.gouazoubira e 
M.nemorivaga, para a obtenção de animais puros- intraespecíficos (ou “P”) e 
híbridos (ou “H”) interespecíficos. 

Animais Cariótipo 
Progenitor Progenitora 

Espécie Cariótipo Espécie Cariótipo 

PG1 2n=70 + 0-2 B M.gouazoubira 2n=70 + 0-1B M.gouazoubira 2n=70 + 0-1B 

PG2 2n=70 + 0-2 B M.gouazoubira 2n=70 + 0-1B M.gouazoubira 2n= 70 

PG3 2n=70 + 0-1 B M.gouazoubira 2n=70 + 0-1B M.gouazoubira 2n= 70 

PG4 2n=70 + 0-3 B M.gouazoubira - M.gouazoubira - 

PN1 2n=68 + 1-9 B M.nemorivaga 2n=67 + 2-5B M.nemorivaga 2n= 69+ 1-5B 

PN2 2n=67 + 2-5 B M.nemorivaga - M.nemorivaga - 

H1 2n=69 + 0-3 B M.gouazoubira 2n=70+ 0-2B M.nemorivaga 2n= 69+ 2-6B 

H2 2n=70 + 0-2 B M.nemorivaga 2n=69+1-5B M.gouazoubira 2n= 70+ 0-1B 
 

 

3.3. Manejo em cativeiro  
 
3.3.1. Instalações 

O projeto foi desenvolvido no galpão de manejo de Mazama do Setor de 

Animais Silvestres do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias 

e Veterinárias de Jaboticabal/ UNESP. Todos os animais frutos dos cruzamentos 

controlados permaneceram com suas respectivas mães durante os primeiros 6 meses 

de vida para amamentação. A partir do desmame, os animais foram mantidos em 

baias de alvenaria individuais de 8 a 12 m2, dispostas dentro do galpão (que é fechado 

e possui um corredor central), da mesma maneira que estavam alocados os animais 

mais velhos. O galpão também possui sistema de contenção e manipulação dos 

animais para que sejam evitados acidentes comuns nesse grupo taxonômico. 

 

3.3.2 . Alimentação 

A dieta oferecida aos animais está de acordo com o que propõe Duarte (2010), 

consistindo em concentrado equino de alta palatabilidade (Purina ®;Omolene 

Tradicional), perfazendo até 500g/animal/dia, e volumosos perfazendo até 1 

kg/animal/dia. Os volumosos aceitos pelos animais são: folhas de soja (Glycine max), 
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soja-perene (Neonotonia wightii), rami (Boehmeria nívea) e amora (Morus Alba). A 

água foi oferecida ad libitum e todos os animais foram expostos a flutuações naturais 

de luminosidade, temperatura e umidade relativa do ar.  

 

3.4. Avaliação reprodutiva 
 

Durante o período de realização do experimento, o animal H2 veio a óbito com 

16 meses de idade, assim, as análises seminais foram feitas apenas aos 12 meses 

de idade; o testículo foi coletado na ocasião da morte; e o perfil endócrino retratado 

dos 6 aos 16 meses. 

 

3.4.1.  Dosagem de metabólitos fecais de testosterona 

Na realização desta análise foram incluídos apenas os animais frutos dos 

cruzamentos controlados, ou seja, PG1, PG2, PG3, PN1, H1, H2. 

 

a) Colheita e Processamento inicial das amostras 

As amostras de fezes utilizadas para a avaliação endócrina foram coletadas 

semanalmente durante um período que se iniciou após o desmame dos animais, aos 

seis meses de idade, e se encerrou aos 20 meses de idade. As baias dos animais 

eram limpas um dia antes da coleta para garantir fezes frescas. A colheita ocorreu no 

período da manhã, minimizando, assim, os efeitos do ritmo cicardiano sobre a 

concentração de esteroides fecais. O material foi armazenado em sacos plásticos e 

acondicionado em freezer a -20°C até o início do processamento. 

As amostras foram então secas em estufa a 56°C por aproximadamente 72 

horas e em seguida pulverizadas manualmente. Este processamento diminui a 

influência do teor de água da amostra nas dosagens hormonais e favorece a 

homogeneização durante o processo de extração. Adicionalmente, as amostras 

processadas possuem a vantagem de serem mais facilmente manuseadas e 

armazenadas (BROWN e WILDT, 1997). 

 

b) Extração dos metabólitos fecais 
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Para a extração de esteróides das amostras de excretas foi utilizado como 

modelo o protocolo de extração realizado por Pereira (2002), sucintamente, à uma 

alíquota de 0,5g da amostra processada foram adicionados 5 mL de metanol 80%. A 

mistura foi agitada em vortex por 30 segundos, por 12 horas em agitador horizontal e 

novamente em vortex por 10 segundos. Após centrifugação a 1500 rpm por 20 

minutos, o sobrenadante foi separado. 

 

c) Ensaio Imunoenzimático (EIA) 

As dosagens dos esteroides foram feitas através de EIA utilizando o anticorpo 

policlonal anti-testosterona R156/7 (Universidade da Califórnia, Davis – CA – USA) 

para testosterona. A reatividade cruzada para o anticorpo anti-testosterona R156/7 é 

testosterona 100%; 5α-dihidrotestosterona 57,37%; androstenediona 0,27%; 

androsterona 0,4%; todos os outros metabólitos <0,04% (C. MUNRO, comunicação 

pessoal). Este anticorpo foi escolhido por apresentar alta reatividade cruzada com os 

metabólitos excretados nas fezes de Mazama gouazoubira (POLEGATO, 2004). 

Todos os extratos fecais foram diluídos em tampão de diluição e dosados em 

duplicata.  

A validação das dosagens hormonais para o presente anticorpo em 

M.gouazoubira, foi descrita anteriormente por Polegato (2004). Para M.nemorivaga a 

validação foi realizada de acordo com os testes descritos por Brown et al. (2004), pela 

observação de uma disposição paralela entre a curva-padrão e a formada pelo pool 

de extratos fecais, preparados por diluição seriada (Figura 4). 
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Figura 4.Resultado de teste de validação para o ensaio imunoenzimático para 

M.nemorivaga , com a disposição paralela entre a curva-padrão e a curva de 

diluições. O ponto de diluição escolhido foi 1:64 por se encontrar na parte 

mais estável da curva, entre 30% e 70% de ligação. 

 

d) Análise dos resultados 

As concentrações de andrógenos foram expressas em nanograma de 

testosterona por grama de fezes secas. A partir das coletas semanais foram obtidas 

médias mensais e, com estas, criou-se um gráfico com o perfil de flutuação hormonal 

de testosterona para cada animal ao longo dos meses. Os animais híbridos e puros 

foram analisados individualmente e posteriormente comparados.  Também foi 

calculada uma linha com a secreção média de testosterona ao longo do período 

analisado. 

 

3.4.2. Sêmen 

 

a) Colheita do material 

Aos 12 e 20 meses de idade os animais frutos de cruzamentos controlados 

(PG1, PG2, PG3, PN1, H1, H2) foram contidos fisicamente e anestesiados seguindo 

o protocolo descrito por Nunes et al. (1997) e Pinho et al. (2010): 5 mg/kg de 
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Quetamina e 1 mg/kg de Xilazina.  Sob anestesia, os animais foram submetidos à 

eletroejaculação para a colheita de sêmen utilizando-se eletroejaculador comum para 

bovinos (PT Electronics®, USA). Foram feitos estímulos de três segundos e descanso 

por três segundos até um total máximo de 10 estímulos, seguido por massagens 

caudo-epididimária e ondulatórias na uretra, como sugerem Duarte e Garcia (1995).  

Os animais PG4 e PN1 passaram pelo mesmo procedimento de colheita de 

sêmen quando se encontravam na idade de 8 e 10 anos, respectivamente. 

 

b) Processamento e análise das amostras 

O sêmen foi colhido em tubos tipo Ependorf de 2ml e avaliado primeiramente 

quanto a cor e em seguida quanto ao volume com auxílio de micropipeta. 

Posteriormente foi retirada uma alíquota de 5 µL de sêmen que foi diluída com uma 

gota de 10µL de meio Tris-Gema para avaliação de motilidade total e vigor sob 

microscopia óptica com aumento de 400x assim como sugere o Colégio Brasileiro de 

Reprodução Animal (CBRA, 1998).  Do restante do sêmen, foi retirada nova alíquota 

de 10 µL para fixação em solução de formol salina na proporção de 1:200, para 

avaliação da concentração espermática em câmara de Neubauer 

(espermatozoides/mm3) e da morfologia espermática. 

 

c) Análise morfológica 

A análise morfológica do ejaculado foi realizada pelo método de preparação 

úmida sob microscopia de contraste de fases, onde foram analisadas 200 células 

espermáticas de cada animal. As morfologias foram classificadas de acordo com a 

origem, afim de se detectar defeitos oriundos de uma espermatogênese anômala 

(defeitos primários, decorrentes de problemas testiculares e defeitos secundários, 

decorrentes de maturação inadequada) (BLOM, 1950). 

 

d) Análise dos resultados 

Os resultados das análises macroscópicas e microscópicas do sêmen coletado 

aos 12 e aos 20 meses foram comparados entre os mesmos animais e, 

posteriormente, entre animais puros e híbridos. De maneira semelhante foi feita a 

comparação do sêmen colhido aos 20 meses com aquele colhido aos 8 e 10 anos. Os 
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defeitos espermáticos encontrados nas análises seminais de 20 meses, 8 anos e 10 

anos, foram classificados de acordo com sua localização na célula (flagelo, gotas 

citoplasmáticas, acrossoma, cabeça) e os resultados dispostos em porcentagem. 

 

3.4.3. Histologia testicular 

 

a) Colheita de material 

Por ocasião da contenção química aos 20 meses de idade, os F1 (PG1, PG2, 

PG3, PN1,H1,H2) passaram por orquiectomia unilateral cirúrgica. O testículo coletado 

foi dividido em frações de 1cm de espessura com auxílio de lâmina de bisturi e fixados 

em solução de Bouin para confecção de lâminas histológicas. 

A idade de 20 meses foi escolhida com base em informações publicadas por 

Duarte e Merino (1997) e por observações pessoais da equipe do Nupecce, em que a 

maturidade sexual dos machos geralmente se dá por volta do primeiro ano de vida, 

existindo variações individuais e específicas para mais ou para menos. Aos 20 meses 

é seguro esperar que os animais já tenham atingido a idade adulta e estejam, portanto, 

reprodutivamente ativos. 

Os adultos PG4 e PN1 tiveram o testículo coletados pós-morten aos 8 e 10 

anos de idade, respectivamente. 

 

b) Processamento inicial da amostra 

Do testículo subtraído foram colhidos fragmentos com 1 cm de espessura que, 

por sua vez, foram fixados em solução de Bouin por 24 horas. Os fragmentos foram 

então desidratados em álcool 70% por três dias (com troca da solução a cada dia) e 

em seguida diafanizados em xilol. Com auxílio de micrótomo, foram feitos cortes 

seriados de 5µm de espessura e as lâminas submetidas a coloração Hematoxilina-

Eosina. 

 

c) Morfometria tubular e população celular 

As lâminas foram observadas em microscópio de luz, sendo mensuradas 60 

secções de túbulos seminíferos por animal. As secções escolhidas foram as mais 

circulares possíveis, independente do estádio em que o túbulo se encontrava. Foras 
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tomadas duas medidas de diâmetro diametralmente opostas e, apartir destas, obtida 

uma média para cada secção. As mesmas secções escolhidas para avaliação do 

diâmetro tiveram altura do epitélio seminífero também mensurados, para tal, 

considerou-se a distância da membrana basal até a borda luminal. Assim como 

ocorreu com diâmetro, para a altura do epitélio também foram colhidas duas medidas 

opostas e, posteriormente, obtida a média de cada secção. Todas as medidas foram 

tomadas com auxílio do programa Axio Vision, versão 4.8.2.  

Dez secções de túbulos seminíferos foram analisadas para quantificação das 

populações das células presentes no epitélio seminífero (células de Sertoli e células 

germinativas ou espermatogênicas), para tal, as secções foram fotografadas e 

submetidas a contagem com auxílio do programa Image J. 

 

d) Análise dos resultados 

Dos resultados obtidos nas medidas de diâmetro tubular e altura de epitélio 

seminífero de cada animal foi calculada a média ± desvio padrão. Os resultados foram 

comparados entre animais puros e híbridos. As porcentagens de cada tipo celular 

avaliado (espermatogônia A, espermatogônia B, espermatócito em fase de 

leptóteno/zigóteno, espermatócito em fase de paquíteno, espermátide arredondada e 

células de Sertoli) foram dispostas como média ± desvio padrão e os animais puros e 

híbridos foram comparados. 
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4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
4.1. Dosagem hormonal 
 
4.1.1.Perfis de flutuação hormonal 

O perfil hormonal dos animais puros (PG1, PG2, PG3 e PN1) estão 

representados na figura 5. De maneira geral, as flutuações hormonais apresentadas 

por PG1, PG2 e PN1 mostraram picos consistentes, com concentrações máximas que 

alcançaram respectivamente 1521,75; 1451,37 e 1504,80 ng de testosterona/g de 

fezes. As concentrações médias destes mesmos animais também se mostraram 

próximas entre si (PG1:1258,96± 226,99; PG2: 988,54±318,30; PN1: 881,10±314,08), 

ainda que existam variações individuais e específicas que já eram esperadas. Em 

seus estudos em M.americana, Salviano (2011) atribuiu estas variações encontradas 

entre cruzamentos puros a não homogeinidade das respostas aos estímulos 

ambientais 

Diferentemente de suas contrapartes específicas, PG3 apresentou um perfil de 

secreção marcado por flutuações hormonais que, em nenhum momento, se 

aproximaram das concentrações máximas dos outros PGs, chegando somente a 

1037,58 ng/g de testosterona (15 meses de idade). A concentração média ao longo 

dos meses também foi numericamente menor tanto em comparação a PG1 e PG2 

quanto em relação aos demais animais analisados (693,08± 274,45 ng/g).  

 A diferença marcante entre os níveis médios apresentados por PG3 em relação 

aos outros PGs, não pode ser justificada por mecanismos fisiológicos naturais tais 

como sazonalidade reprodutiva, uma vez que, diferentemente do que é observado na 

maioria das espécies de clima temperado, nos cervídeos neotropicais, em especial 

nas espécies do gênero Mazama, o fotoperíodo parece não ter nenhum efeito restritivo 

na manifestação do ciclo reprodutivo (BUBENICK et al.1991). Tal afirmação foi 

reforçada por Barozzo (2001) que avaliou cinco machos de M. gouazoubira e notou 

que estes animais não apresentaram variações cíclicas nos parâmetros endócrinos, 

morfológicos ou seminais ao longo do ano. De maneira similar, é possível notar que 

ao longo período analisado (15 meses) nenhum dos animais puros “normais”  
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Figura 5.Perfil dos metabólitos fecais da testosterona em machos puros de M.gouazoubira (PG) e M. 
nemorivaga (PN). As concentrações são expressas em ng de testosterona/g de fezes. 
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apresentou grandes variações na concentração de testosterona, reforçando a falta de 

sazonalidade descrita tanto em M. gouazoubira quanto em M. nemorivaga. 

Assim, é possível supor que o quadro apresentado por PG3 esteja relacionado 

com uma anormalidade fisiológica: baixas concentrações de testosterona geralmente 

estão associadas com anormalidades testiculares graves (LAWRENCE; SWYER, 

1974) e podem ter efeito sobre o sucesso reprodutivo tanto por afetar libido quanto 

por causar redução no volume de ejaculado e na concentração espermática (AL-

QARAWI, 2005). 

A figura 6 apresenta os perfis hormonais dos híbridos H1 e H2, sendo o último 

avaliado por apenas 11 meses em decorrência de uma morte precoce. De maneira 

semelhante ao o que foi observado em PG3, ambos os híbridos apresentaram 

concentrações hormonais que, em grande parte dos meses, se mantiveram a baixo 

daquelas observadas para os animais puros normais. O pico máximo alcançado pelo 

animal H1 foi de apenas 957,90 ng/g e a sua concentração média foi a menor entre 

os híbridos (747,77±172,98 ng/g).  Já H2 apresentou um desempenho ligeiramente 

superior tanto em relação ao outro híbrido quanto em relação a PG3, atingindo um 

pico máximo de 1163,86 ng/g. A sua média geral (815,82± 269) ficou mais próxima 

daquela apresentada pelo M. nemorivaga (PN1) do que em relação aos 

M.gouazoubira considerados fisiologicamente normais. 

O desempenho geral dos híbridos em relação aos animais puros normais é 

discrepante, sendo passível a observação de que o cruzamento híbrido pode ter efeito 

sobre as funções hormonais destes animais. Contudo, os possíveis efeitos práticos 

da hibridação sobre a esteroidogênese ainda permanecem pouco elucidados. Tendo 

em vista que o desbalanceamento meiótico é a provável causa de inaptidão em 

híbridos de espécies com cariótipos marcadamente diferentes como os Mazama 

cinza, de que maneira as células de Leydig, que fazem mitose (e, portanto, não sofrem 

com o desbalanceamento), são afetadas pela condição do híbrido?  

Em um dos únicos estudos sobre o assunto, Chubb e Nolan (1987) buscaram 

elucidar a questão ao analisarem o efeito de genótipos portadores de genes ligados a 

esterilidade do híbrido sobre a esteroidogênese testicular em cruzamentos de M. m. 

domesticus e M. m. musculus. Os resultados experimentais indicaram uma clara 

redução da capacidade esteroidogênica nos testículos dos híbridos. Uma possível 
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explicação para esta defasagem na função das células de Leydig estaria em 

interações deletérias entre genes que poderiam desencadear defeitos primários nas 

enzimas esteroidogênicas, função pituitária alterada ou até mesmo interrupção da 

resposta celular estimulação pelo LH. 
 

Figura 6. Perfil dos metabólitos fecais da testosterona em machos híbridos frutos de cruzamento entre 
M. gouazoubira e M. nemorivaga. As concentrações são expressas em ng de testosterona/g 
de fezes. 

 

Em seu estudo comparando diferentes cruzamentos M.americana, Salviano 

(2011)  também sugeriu um possível efeito da hibridação sobre a secreção de 

testosterona ao evidenciar diferenças significativas nos perfis hormonais de animais 
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testosterona marcadamente inferiores em relação aos animais puros, assim como foi 

observado nos híbridos analisados neste estudo.  

 

4.2. Análise seminal 
 

Os resultados dos parâmetros seminais dos animais frutos dos cruzamentos 

controlados, aos 12 meses e aos 20 meses de idade ou mais estão disponíveis na 

Tabela 2.  

Inicialmente foi possível observar que todos os animais analisados aos 12 e 

aos 20 meses (PG2, PG3, PN1 e H1) mantiveram uma certa coerência quando suas 

características seminais foram comparadas entre idades: PG2 e PN1 mostraram 

características seminais dentro da normalidade em todos os aspectos em ambas as 

colheitas, sendo resguardadas, obviamente, diferenças inerentes a idade que serão 

discutidas a seguir ; PG3 manteve-se com um sêmen de concentração baixíssima 

(que não permitiu uma estimativa confiável da incidência de formas anormais) e 

células espermáticas imóveis; e H1 apresentou-se azoospérmico nas duas análises.  

Os resultados das análises feitas em PG2 e PN1 são um bom exemplo do efeito da 

idade sobre a qualidade espermática: em PG2 características como a concentração 

espermática, proporção de patologias secundárias (decorrentes de defeitos durante a 

maturação) e porcentagem e espermatozóides normais apresentaram sensíveis 

melhoras com o aumento da idade. De maneira similar, PN1 apresentou uma melhoria 

de volume, concentração, motilidade e porcentagem de espermatozóides normais.  

A idade afeta todas as características relacionadas à eficiência reprodutiva, 

sendo observado que a motilidade dos espermatozóides, sua concentração e a 

porcentagem de espermatozóides com morfologia normal da cabeça, cauda e 

acrossoma aumentam com o avanço da puberdade (HAFEZ, 1995). A literatura coloca 

que os veados cinza atingem a maturidade aos 12 meses (DUARTE; MERINO, 1997), 

contudo os dados de PG2 e PN1 podem indicar que nessa idade, apesar dos animais 

estarem aptos à reprodução, ainda não atingiram a completa maturidade sexual, fase 

onde o animal apresentaria instinto sexual, capacidade de monta e condições 

espermáticas condizentes com a reprodução plena (SASA et al.2002). 
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Tabela 2. Parâmetros seminais de M.gouazoubira (PG1, PG2, PG3 e PG4), M.nemorivaga (PN1 e PN2) e híbridos 
interespecíficos (H1 e H2) aos 12 meses e aos 20 meses ou mais de idade; e valores de referência para as espécies 
(sombreado). 

Animal Volume (μl) Concentração 
(sptz x109/ml) Cor/Aspecto Motilidade 

(%) 
Vigor 
( 0-5) 

Patologias  
Primárias  

(%) 

 Patologias 
Secundarias 

(%) 

Idade (meses) 12  ≥ 20  12  ≥20  12  ≥20  12  ≥20  12  ≥20  12  ≥ 20  12  ≥20  

PG1 - 375 - 0,57 - Branco 
leitoso - 40 - 2 - 37,0 - 5,0 

PG2 475 240 2,32 3,34 Branco 
leitoso 

Branco 
leitoso 70 65 4 4 21,0 29,5 47,0 13,5 

PG3 220 330 0,007 0,002 Transparente  Transparente  0 0 0 0 - - - - 

PG4 - 270 - 2,32 - Branco 
leitoso - 60  3 - 13,5 - 13,0 

PN1 35 375 0,87 2,25 Vermelho 
leitoso 

Vermelho 
leitoso 40 70 3 3 37,0 35,0 27,0 13,5 

PN2 - 60 - 2,71 - Vermelho 
leitoso - 90 - 4 - 4,0 - 39,0 

H1 535 160 -* -* Amarelo 
aquoso Transparente  -* -* * -* -* -* -* -* 

H2 50 - 0,02 - Branco 
leitoso - < 1 - - - 66,0 - 24,0 - 

M.gouazoubira ** 50 - 1500 0,16 - 2,170 Branco leitoso - - - - 

M.nemorivaga *** 80-705 0,05-0,62 Vermelho leitoso - - - - 

* Animal azoospérmico. Entende-se “sptz” como abreviação de espermatozoides. 

** De acordo com Barrozo (2001). 

*** De acordo com Cursino (2014).
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Em um interessante contraponto, foi observado nos resultados das avaliações 

seminais dos animais de 20 meses ou mais que, apesar de PG4 e PN2 possuírem 

idades muito maiores do que os demais animais (8 e 10 anos, respectivamente), 

aparentemente este aspecto não teve grande influência em seus parâmetros 

seminais, que permaneceram relativamente próximos aos valores descritos para os 

outros puros com 20 meses de idade. 

Estima-se que a expectativa de vida dos veados cinza seja próxima aquela 

descrita para M. americana, ou seja, de 7 a 12 anos (MAFFEI, 2001; HUFFMAN, 

2004;), portanto, PG4 e PN2 poderiam ser considerados animais senescentes. Apesar 

do envelhecimento reprodutivo em ambos os sexos incluir alterações funcionais, com 

uma perda abrupta da fertilidade em fêmeas e um declínio gradual nos machos, 

apenas uma única diferença marcante foi encontrada na análise seminal de PG4 e 

PN2 em relação aos animais mais jovens: as porcentagens de defeitos espermáticos 

de acordo com a estrutura morfológica em que ocorreram (Tabela 3) que, em PG4 e 

PN2, foram predominantemente de defeitos de flagelo ao invés de defeitos de cabeça 

como nos demais animais. 

 

Tabela 3.Porcentagem de patologias de acordo com a sua localização na célula 
espermática em M.gouazoubira (PG), M. nemorivaga (PN) e híbridos entre 
as duas espécies (H) com diferentes idades. 

Animal Idade 
Patologias Espermátidas (%) 

Flagelo Gotas 
citoplasmáticas Cabeça Peça 

Intermediária Acrossoma 
Ausência 

de 
defeitos 

PG1 20 
meses 6,5 4,5 21,0 6,5 3,5 58,0 

PG2 20 
meses 0,5 9,0 21,0 11,0 1,5 57,0 

PG3 20 
meses - - - - - - 

PG4  8 anos 11,5 2,0 6,5 2,5 4,0 73,5 

PN1 20 
meses 6,5 4,0 19,5 17,0 1,5 51,5 

PN2 10 anos 36,5 2,5 3,5 0,5 0,0 57,0 

H1 20 
meses - - - - - - 

H2 12 
meses 27,0 8,5 42,0 8,5 4,0 10,0 
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Estas alterações morfológicas, de acordo com Kavamoto et al. (1999), 

provocam movimentos circulares e oscilatórios dos espermatozóides, o que leva, por 

exemplo, à redução da taxa de fertilização. Contudo, a porcentagem de 

espermatozóides normais dos animais mais velhos manteve-se bem próxima ou até 

superior àquelas apresentadas pelos animais de 20 meses, indicando a manutenção 

de uma fertilidade adequada.  

Através da análise seminal ainda foi constatado que a grande maioria dos 

animais puros (PG1, PG2, PG4, PN1, PN2), apresentaram características seminais 

qualitativas e quantitativas dentro do que é normalmente observado para suas 

respectivas espécies (BARROZO, 2001; CURSINO, 2014). Estas características 

podem se relacionar com os perfis hormonais de PG1, PG2 e PN1, possivelmente 

indicando níveis de testosterona fisiologicamente normais uma vez que, entre as 

muitas funções atribuídas a este hormônio, está o estímulo dos estágios finais da 

espermatogênese (HAFEZ,1995). 

Apesar de puro, PG3 foi considerado um espécime anormal se comparado aos 

demais M. gouazoubira, uma vez que suas análises seminais mantiveram péssima 

qualidade nas duas coletas. O fato da qualidade seminal não ter sofrido grandes 

alterações entre coletas (diferentemente do que aconteceu com outros animais como 

PG2), exclui um possível efeito da imaturidade sobre a capacidade reprodutiva. A 

concentração seminal extremamente baixa e ausência de movimento espermático 

podem estar ligadas aos níveis baixos de testosterona evidenciada no perfil hormonal 

do animal, o que caracteriza um quadro de infertilidade. 

Alterações espermáticas como as observadas em PG3 geralmente são fruto de 

alterações testiculares graves, tais como degeneração testicular e hipoplasia testicular 

(NASCIMENTO e SANTOS, 2003). Levando em conta que a degeneração testicular 

é causa adquirida de origem multi-fatorial (KASTELIC et al. 1997), enquanto que a 

hipoplasia relaciona-se com distúrbios de desenvolvimento, genéticos e 

cromossômicos (JONES et al. 2000), o diagnóstico diferencial in vivo entre estas duas 

afecções geralmente se dá pela realização de espermogramas periódicos e a retirada 

dos possíveis agentes causais da degeneração, ou seja: variações térmicas, radiação, 

deficiências nutricionais, administração exógena de anabolizantes e idade avançada 

(NASCIMENTO e SANTOS, 2003; JACOB et al. 2008). 
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Nenhuma destas condições parece ter influenciado o animal em questão, uma 

vez que todos os animais experimentais foram submetidos ás mesmas condições 

térmicas e tiveram uma dieta comprovadamente eficiente para seu grupo taxonômico 

(DUARTE, 2010). Além disso, PG3 não foi submetido a administração exógena de 

hormônios e era um animal jovem (20 meses). A diferença de 6 meses entre as coletas 

não demonstrou indícios de uma possível recuperação testicular, mas sim uma piora 

em relação a concentração, o que nos leva a concluir que, muito provavelmente, a 

condição de PG3 está associada a perturbações de desenvolvimento. 

A performance de H1 nas coletas de 12 e 20 meses foram basicamente iguais. 

Foi o único animal onde a azoospermia foi constatada, comprovando sua infertilidade. 

A azoospermia é um quadro decorrente de duas situações: a obstrução de ductos 

testiculares (azoospermia obstrutiva), onde existe espermatogênese completa e 

níveis hormonais normais (WOSNITZER; GOLDSTEIN, 2014); e azoospermia 

resultante de falha na espermatogênese, decorrente de defeitos aberrantes na 

meiose.  

As falhas de pareamento cromossômico durante a meiose são a principal causa 

da esterilidade em híbridos F1 de mamíferos, constituindo em uma importante barreira 

para especiação. A esterilidade nestes casos, é amplamente atribuída a múltiplas 

falhas de pareamento, sendo que, quanto maior a diferença cariotípica entre duas 

espécies mais severas serão as falhas e maior será a redução de fertilidade. Em 

grande parte dos casos a morte celular associada a meiose ocorre entre o paquíteno 

e a espermiogênese, com altas taxas de desgaste no paquíteno da meiose I 

(ASHLEY,2000).  A forte relação entre a hibridação e a interrupção da 

espermatogênese (OKA et al. 2010) conta como principal justificativa para os 

parâmetros seminais de H1. 

Por conta da morte inesperada, H2 contou apenas com uma avaliação, aos 12 

meses de idade. A coleta revelou um sêmen com concentração baixa, esparsas 

células espermáticas móveis e elevada porcentagem de defeitos espermáticos (90%), 

a maioria deles prejudiciais a fecundação. A localização da maioria dos defeitos 

espermáticos observados em H2 foi na cabeça (42%) e estavam relacionados com o 

seu formato. Na análise seminal de híbridos adultos entre O. virginianus e O. 

hemionus, Wishart et al. (1987) encontraram alta incidência de defeitos semelhantes.  
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 A presença de espermatozoides em ejaculado híbrido já foi descrita em vários 

cruzamentos entre diferentes espécies, entre eles burros (E. asinus X E. caballus), 

bardotos (E. caballus X E. asinus ) (TRUJILLO et al.1969; CHANDLEY et al. 1974); 

Veado-da-cauda-branca (O. virginianus) e veado-mula (O. hemionus) (WISHART et 

al.1988); Uapiti (Cervus canadensis) e veado-vermelho (Cervus elaphus) (GRAY, 

1954); e entre espécies crípticas de musaranho (Sorex araneus) (JADWISZCZAK; 

BANASZEK, 2006). É importante observar que a presença de espermatozoides não 

garante a fertilidade do híbrido: a não-disjunção cromossômica durante a anáfase I, é 

a segunda maior causa de fertilidade reduzida nestes animais. As configurações 

heterozigóticas própria dos híbridos passam por um processo de separação anômala 

levando à formação de gametas desbalanceados (aneuploidia) e embriões não viáveis 

(JADWISZCZAK; BANASZEK, 2006). 

A análise reprodutiva de H2 é compatível com quadro de subfertilidade grave. 

Como já foi demonstrado, as características reprodutivas são amplamente afetadas 

pela idade imatura, porém, o quadro seminal apresentado por H2, assim como seu 

perfil hormonal, marcado por poucos picos acima da linha basal podem indicar que o 

animal possui algum tipo distúrbio testicular com origens semelhantes ás discutidas 

em PG3 e H1. Qualquer alteração nos níveis de testosterona pode comprometer a 

reprodução como um todo, levando a diminuição da concentração espermática e 

consequente diminuição no volume seminal assim como observado em H2 (AL-

QARAWI, 2005).  

Híbridos de diferentes citótipos de M.americana apresentaram resultados bem 

semelhantes aos encontrados no presente trabalho, sendo que os frutos de linhagens 

evolutivas diferentes foram complemente azoospérmicos, assim como H1, e híbridos 

da mesma linhagem evolutiva apresentaram quadro de subfertilidade grave, assim 

como encontrado em H2. Estes parâmetros foram um dos principais indicadores para 

o autor atestar a existência de isolamento reprodutivo entre as duas linhagens 

evolutivas de M.americana, além da possível existência de subespécies em processo 

de especiação dentro de uma das linhagens reprodutivas (SALVIANO 2011). 

 

4.3. Avaliações histológicas e morfométricas do testículo 
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Os resultados das análises morfométricas dos túbulos seminíferos de todos os 

animais experimentais encontram-se disponíveis nas Figuras 7 (diâmetro) e 8 (altura 

epitélio seminífero).  

Primeiramente, em relação ao diâmetro tubular médio, é possível observar que 

houveram médias similares entre os animais PG1 (221,18±44,17μm), PG2 

(217,56±35,70μm) e PG4 (229,61±31,128μm), sendo os valores alcançados por estes 

os mais altos entre todos, um grande indicio da funcionalidade tubular (NEVES et al. 

2005). Uma disposição semelhante ocorre em relação aos valores médios de altura 

do epitélio seminífero, com PG4 se destacando mais que os outros (70,12±9,60 μm 

em PG1, 68,21±13,63 μm em PG2 e 81,025±18,07μm em PG4). Tanto os valores de 

diâmetro tubular quanto altura de epitélio são semelhantes as médias encontradas por 

Costa (2009) em uma análise morfofuncional de testículos de sete veados-

catingueiros adultos mantidos em cativeiro (224,43±39,21 µm para diâmetro e 

69,58±9,67 µm para altura). 

Como era esperado por se tratarem de animais puros, os M. gouazoubira PG1, 

PG2 e PG4 apresentaram boas qualidades seminais e os perfis hormonais de PG1 e 

PG2 obtiveram as maiores médias gerais entre todos os animais analisados. Todas 

estas características se relacionam diretamente com os dados disponíveis na Tabela 

4 , que compara a porcentagem de tipos celulares observados no epitélio seminífero: 

PG1, PG2 e PG4 apresentaram túbulos seminíferos com espermatogênese ativa e 

uniforme em todas as secções transversais observadas.  

Assim como ocorreu com a maioria dos M. gouazoubira puros, os M. 

nemorivaga puros (PN1 e PN2) obtiveram resultados dentro do esperado. O diâmetro 

tubular médio de PN1 foi de 162,17 ±12,37μm e o de PN2 195,10 ±31,06μm, enquanto 

que a altura de epitélio alcançou valores de 71,80±9,29μm para PN1 e 

66,140±17,61μm para PN2. A partir destes dados é possível sugerir que os túbulos 

dos M. nemorivaga podem ser morfologicamente menores do que os de M. 

gouazoubira normais, contudo esta caraterística não influencia sua capacidade 

reprodutiva uma vez que estes animais também apresentaram distribuição de células 

germinativas compatíveis a uma espermatogênese completa e normal, além de bons 

níveis hormonais (demonstrados por PN1) e qualidade seminal adequada (PN1 e 
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Figura 7. Diâmetro tubular médio (μm) de M. gouazoubira (PG), M. nemorivaga (PN) 
e híbridos entre as duas espécies (H) com diferentes idades: PG1, PG2, 
PG3, PN1, H1 aos 20 meses; H2 aos 16 meses; e PG4 e PN2 aos 8 e 10 
anos, respectivamente. 

 

 

Figura 8. Altura de epitélio seminífero média (μm) de M. gouazoubira (PG), M. 
nemorivaga (PN) e híbridos entre as duas espécies (H) com diferentes 
idades: PG1, PG2, PG3, PN1, H1 aos 20 meses; H2 aos 16 meses; e PG4 
e PN2 aos 8 e 10 anos, respectivamente 
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PN2).  Aparentemente, não houve influência da idade de PN2 e PG4, sobre sua 

estrutura tubular e capacidade gametogênica.  

Assim como era suspeitado a partir das características seminais e endócrinas, 

o estudo dos núcleos e nucléolos presentes dentro dos túbulos seminíferos de PG3, 

H1 e H2, revelaram que estes animais compartilham uma característica em comum: a 

presença de hipoplasia testicular. A hipoplasia testicular é uma alteração que se 

caracteriza pela ausência ou diminuição do potencial de desenvolvimento do epitélio 

germinativo (JAINUDEEN; HAFEZ, 2004; JACOB et al. 2008). É a possível 

consequência de um amplo número de anormalidades que podem ocorrer em nível 

sistêmico ou local (MCENTEE, 1990; FOSTER; LADDS, 2007). 

A origem da hipoplasia varia de caso a caso, podendo ser congênita (de caráter 

genético ou não) ou adquirida após o nascimento. Os fatores externos que poderiam 

provocar a hipoplasia são: distúrbios hormonais, deficiências vitamínicas, toxinas, 

metais pesados, doenças ocorridas durante a vida intrauterina e a subnutrição, 

principalmente no período púbere. A nível cromossômico, a hipoplasia está ligada a 

ocorrência de um cromossomo X extra (síndrome de Klinefelter) (MCENTEE,1990) , 

a presença de translocações Robertsonianas (BRUÈRE; MILLS, 1971) , a falha de 

pareamento cromossômico e a presença de cromossomos “pegajosos” (que falham 

em separar durante a mitose e meiose) (MCENTEE, 1990; FOSTER; LADDS, 2007). 

Sob o ponto de vista anátomo-patológico a hopoplasia testicular pode ser 

dividida em três tipos: total (grave), na qual a totalidade ou quase a totalidade dos 

túbulos é hipoplásica; intermediária, em que metade a 2/3 dos túbulos seminíferos são 

hipoplásicos e o restante apresenta graus variáveis de atividade espermatogênica, 

havendo, ocasionalmente ,espermatozóides; e parcial (suave) na qual poucos túbulos 

são hipoplásicos, mas a espermatogênese ocorre menos ativamente (NASCIMENTO; 

SANTOS,2003; JACOB,2008;). 

PG3 foi o animal que demonstrou menor diâmetro tubular e altura de epitélio 

seminífero entre os M. gouazoubira (152,49± 21,99 μm e 53,66±10,76 μm 

respectivamente) e entre animais puros de maneira geral. A análise das células dentro 

dos túbulos evidenciou uma espermatogênese ativa, porém desigual, abrangendo 

apenas 30% dos túbulos analisados. Por apresentar um sêmen marcado por  
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Tabela 4. Médias ±desvios padrão das porcentagens dos tipos celulares do epitélio seminífero da prole de veado-catingueiro 
(M. gouazoubira) e veado-cinza (M. nemorivaga). 

Animal 

 

EspermatogôniasA 

(%) 

EspermatogôniasB 

(%) 
Leptóteno/      

Zigóteno(%) 
Paquíteno 

(%) 
Espermátides 
arredondadas 

(%) 
Células de 
Sertoli (%) 

PG1 17,36±12,70 22,63±10,49 9,61±4,30 10,53±2,75 21,45±12,34 18,42±2,91 

PG2 6,34±2,20 12,67±7,08 21,42±22,00 16,16±5,81 33,40±15,23 10,01±2,46 

PG3 39,20±4,16 

 
14,77±2,90 4,55±2,17 4,83±2,06 8,52±4,42 28,13±3,35 

PG4 11,03±7,98 12,76±7,44 16,77±31,65 14,54±14,46 33,36±23,08 11,53±4,00 

PN1 15,61±4,69 13,33±6,81 22,28±10,90 15,70±4,43 23,86±14,72 9,22±1,43 

PN2 9,42 ±7,04 8,22±2,45 16,38±13,49 10,47±5,72 43,95±20,33 11,56 ±4,12 

H1 41,64±4,55 29,79±2,39 9,42±0,00 0,00 0,00 19,15±3,65 

H2 15,52±3,39 15,64±6,82 22,79 ±8,36 18,18 ±5,23 15,27±6,17 12,60±2,01 
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concentração muito baixa e ausência de motilidade, fica evidente que a atividade 

espermatogênica nos túbulos ativos não é normal. De fato, as células germinativas de 

parte dos túbulos investigados apresentavam sinais de desgaste, principalmente 

durante a fase de espermiogênese, o que se refletiu num número reduzido de 

espermátides maduras (8,52±4,42μm). Todos estes fatores, nos levaram a classificar 

a hipoplasia apresentada pelo animal como intermediária. Assim como propuseram 

Foster e Ladds (2008), é possível que as baixas concentrações de testosterona 

evidenciadas no perfil do animal, decorram da condição hipoplásica das gônadas. 

Outro ponto interessante a ser ressaltado na análise histológica de PG3 foi a 

presença de células de Sertoli em porcentagem elevada, se comparado com os outros 

M. gouazoubira. Segundo Russel e Peterson (1984) o número de células de Sertoli é 

fixado durante o desenvolvimento inicial e sua presença em altas porcentagens está 

relacionada com perturbações durante este desenvolvimento como por exemplo, 

assim como sugerem Cook (2002) e Chubb (1992), na expressão disfuncional do gene 

Sry. Analisando estas características, há indícios de que a hipoplasia apresentada por 

PG3 tenha origem em uma anormalidade congênita de provável caráter genético, não 

havendo evidências, no entanto, de que tenha sido herdada, uma vez que os pais têm 

fertilidade comprovada.  

Como as características seminais, histológicas e hormonais de PG3 eram 

extremamente próximas aquelas apresentadas pelos animais híbridos, a primeira 

medida tomada afim de se ter certeza de que realmente tratava-se de um 

M.gouazoubira, foi a realização de um teste de paternidade, que confirmou a sua 

pureza. Assim foram propostas duas possíveis explicações para o péssimo 

desempenho deste animal:  

(1.) Ele seria portador de um rearranjo cromossômico constitucional que teve 

como consequência sua desordem reprodutiva, o que é muito provável, uma vez que 

a fragilidade cromossômica característica da família Cervidae gera uma tendência da 

ocorrência destes rearranjos, inclusive dentro do gênero Mazama (DUARTE; 

MERINO, 1997; VARGAS-MUNAR,2003). Entretanto, o exame do cariótipo deste 

animal não demonstrou nenhuma alteração, sendo este, inclusive, idêntico ao 

cariótipo de seu progenitor (2n= 70 + 0-1B), e, portanto, normal a um M.gouazoubira. 
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Assim resta sugerir que o animal seja portador de uma translocação recíproca e, 

portanto, não aparente. 

(2.) Trata-se de uma hipoplasia testicular adquirida durante o desenvolvimento 

pré-natal, provavelmente decorrente de algum distúrbio, como por exemplo, uma 

infecção ou decorrente de uma doença com repercussões reprodutivas, adquirida 

após o nascimento. 

A Figura 9 mostra uma comparação entre a morfologia tubular de um animal 

puro normal (a), PG3 (b) e os híbridos H1(c) e H2(d). Grandes diferenças podem ser 

observadas em relação ao animal puro normal e os híbridos: primeiramente a análise 

histológica de H1 mostrou que totalidade dos túbulos seminíferos observados eram 

hipoplásicos, havendo interrupção da espermatogênese durante a primeira meiose, 

mais especificamente entre as fases de leptóteno/zigóteno (onde os cromossomos se 

condensam e os homólogos são emparelhados) e paquíteno (onde ocorre o crossing-

over).  Outro achado bastante interessante neste animal foi a presença de células com 

núcleo picnótico e vacuolização epitelial sugestivas da ocorrência de apoptose, 

semelhante ao relatado por Britton-Davidian et al. (2005) em ratos híbridos. Esta 

conformação atribuiu ao híbrido H1 o diagnóstico de hipoplasia testicular total. 

A presença da hipoplasia testicular associada a interrupções na 

espermatogênese é frequentemente descrita em híbridos estéreis (BASRUR, 1969; 

MCENTEE,1990, BRITTON-DAVIDIAN, 2005; WISHART,1987, JADWISZCZAK e 

BANASZEK, 2006). Dois mecanismos com derivação cromossômica são propostos 

para explicar a morte de células germinativas em mamíferos híbridos: em primeiro 

lugar, a morte das células germinativas masculinas e consequente redução da 

fertilidade pode resultar de uma interação X-autossômica, também conhecido como 

“grande efeito x” (FOREJT, 1985); em segundo lugar, esta condição seria 

consequência da presença de locais de emparelhamento insaturados nos 

cromossomos meióticos destes animais (BURGOYNE E BAKER, 1984). Diversos 

autores já atribuíram as interrupções espermatogênicas em híbridos ao segundo 

mecanismo proposto, ou seja, falha de pareamento cromossômico durante a meiose 

(CHUBB; NOLAN, 1987; OKA et al. 2004, 2007). 
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Figura 9. Secções histológicas transversais de testículo de a) animal puro 

(PG1) com túbulos ativos e espermatogênese completa; b) animal puro anormal 

(PG3), com a maioria dos túbulos hipoplásicos (*); c) híbrido H1 (♂ M. gouazoubira X 

♀ M. nemorivaga) com totalidade túbulos hipoplásicos (*) e espermatogênese 

interrompida; d) híbrido H2 (♂ M. nemorivaga X ♀ M. gouazoubira), túbulos ativos ao 

lado de túbulo hipoplásico (*). 

a) b) 

c) d) 

* 

* 

* 
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Em geral, infertilidade dos híbridos é uma regra quando existem diferenças 

significativas entre os conjuntos de cromossomos parentais, enquanto rearranjos 

menores são capazes de ser superáveis. Se a estrutura dos cromossomos dos pais é 

muito divergente, é provável que o pareamento cromossômico à primeira divisão 

meiótica seja incompleto e os gametas não conseguem formar. Da mesma forma, 

quanto maior a divergência de estrutura cromossômica e, mais importante ainda, a 

sua função (determinação de enzimas e proteínas) poderá existir uma limitação 

importante da viabilidade da produção de híbridos, assim como de sua função gonadal 

(BENIRSCHKE ,1967).  

Oka et al. (2010), em estudos realizados em diferentes subespécies de ratos, 

sugeriram que a infertilidade dos híbridos pode ser causada por perturbações no 

mínimo em três estágios da espermatogênese, dependendo do cruzamento testado: 

na primeira onda espermática, onde a maioria das espermatogônias em mitose 

falharam ao iniciar a replicação meiótica do DNA; por interrupção da 

espermatogênese na Meiose I; e por interrupção da espermatogênese com a 

apoptose ocorrendo na metáfase I e no estágio de transição entre zigóteno e 

paquíteno da prófase I, de maneira semelhante ao encontrado em H1. 

 Assim como o descrito por Lagerlöf (1948) em suas observações a respeito da 

hipoplasia associada à interrupção da espermatogênese, o sêmen de H1 era 

constituído apenas por plasma e debris celulares, além disso, o diâmetro tubular e 

altura de epitélio seminífero deste animal alcançaram as piores médias entre todos os 

animais analisados (114,16± 19,06μm e 39,93±9,30μm, respectivamente). 

Krishnalingam et al. (1982) ao estudarem touros zebuínos mestiços observaram o 

diâmetro tubular reduzido nos híbridos em comparação aos animais puros. Os 

mesmos autores estabeleceram uma correlação positiva entre diâmetro tubular e 

espermatozoides por grama de testículo, sugerindo que a mensurações do diâmetro 

tubular em secções histológicas pode ser usada para prever a produção de 

espermatozoides.  É possível que esta correlação também se aplique no caso de H1.  

Entre os três animais diagnosticados com hipoplasia, H2 foi o que foi afetado 

em menor grau (hipoplasia testicular parcial): a maioria (90%) dos túbulos seminíferos 

observados eram ativos, porém a espermatogênese estava completa em apenas parte 

L 
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deles (Figura 9). As médias de diâmetro tubular (205,56 ± 62,90 μm) e altura de 

epitélio seminífero (67,97±28,65μm) obtiveram valores intermediários se comparados 

aos M. gouazoubira normais e os M. nemorivaga. 

O afastamento entre as médias deste híbrido em comparação a H1, corrobora 

com a funcionalidade superior de seus túbulos seminíferos e consequentemente com 

a concentração média de testosterona superior. Porém, assim como observado em 

H1, este animal também apresentou vacuolização epitelial sugestiva de apoptose, 

tanto em túbulos ativos quanto hipoplásicos. A perda de epitélio germinativo e 

degeneração celular estão intimamente ligadas em mamíferos híbridos (BRITTON-

DAVIDIAN, 2005; JADWISZCZAK; BANASZEK, 2006) tais condições refletem em 

uma concentração seminal baixa e um alto nível de patologias espermáticas, aspectos 

bem evidenciados em H2. 

 
4.4.  Inferência da capacidade reprodutiva e presença de isolamento reprodutivo 
pós-zigótico 

 
As altas taxas de evolução cariotípica, características da família Cervidae, 

podem explicar o complexo padrão cariotípico dos Mazama e sua igualmente 

complexa classificação taxonômica, como, por exemplo, é observado no caso dos 

veados cinzas. Por coexistirem em áreas sem nenhum tipo de barreira geográfica 

(distribuição parapátrica) é clara necessidade de maiores estudos acerca dos 

aspectos que diferem estas espécies, pondo fim ao questionamento em relação sua 

validade taxonômica. 

 Assim como definido por Mayr (1942), uma espécie constitui um grupo de 

populações que reproduzem entre si e que são reprodutivamente isoladas de outras 

populações vivendo na mesma região. Assim, dois indivíduos que ocorrem em uma 

mesma área e são capazes de produzir prole fértil são considerados co-específicos. 

Caso ocorra o contrário, serão considerados como pertencentes a espécies diferentes 

(COYNE,2001). A ocorrência de isolamento reprodutivo pós-zigótico será 

caracterizada por duas ocorrências: inviabilidade do híbrido e esterilidade do híbrido, 

ambos os aspectos devendo seguir a regra de Haldane (BRITTON-DAVIDIAN et al. 

2005). 
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Com os dados obtidos a partir das nossas análises (espermograma, dosagem 

hormonal e histologia testicular) foi possível inferir a capacidade reprodutiva dos 

animais experimentais, atestando a ocorrência de isolamento reprodutivo a partir das 

diferenças encontradas em animais puros e híbridos. A maioria dos machos puros 

(com exceção de PG3) foi considerada fértil, uma vez que apresentaram 

características seminais dentro dos parâmetros observados normalmente para as 

suas espécies. Os perfis hormonais obtiveram picos consistentes e a 

espermatogênese encontrava-se ativa e uniforme em todos os túbulos seminíferos 

avaliados. PG3 foi considerado anormal, e seus parâmetros reprodutivos (inferiores 

em todos os aspectos) foram associados a ocorrência de hipoplasia testicular em grau 

intermediário e provável origem congênita, podendo derivar de translocação não 

aparente ou mesmo de afecção durante o desenvolvimento intra-uterino. 

As análises também confirmaram a ocorrência de esterilidade e subfertilidade 

grave nos híbridos interespecíficos H1 e H2, respectivamente. De maneira geral, 

esses animais apresentaram diâmetro tubular e altura de epitélio seminífero reduzidos 

em comparação aos animais puros normais. Os perfis hormonais mantiveram na 

maioria dos meses valores inferiores aos encontrados nos animais puros e o ejaculado 

de H1 foi azoospérmico, enquanto que o de H2, oligospérmico com alta incidência de 

patologias prejudiciais à fecundação. Os testículos de ambos apresentavam diferentes 

graus de hipoplasia testicular, sendo total (grave) em H1 e parcial (suave) em H2.  

Vale ressaltar que na análise do 2n destes animais foi possível notar que em 

ambos os casos, os cariótipos híbridos aproximaram-se mais dos cariótipos maternos 

do que dos paternos. Além disso, o animal cujo os parâmetros reprodutivos foram os 

mais afetados pela hibridação, ou seja, H1, apresentou o 2n mais discrepante em 

relação ao padrão das espécies parentais (2n= 69+0-3 B) enquanto que H2 

apresentou 2n bem próximo do observado para M.gouazoubira (2n=70+ 0-2 B). 

A grande diferença em relação ao nível de fertilidade e estrutura testicular 

observados entre os híbridos H1 e H2 provavelmente estão relacionadas ao sexo de 

seus parentais. Conformações semelhantes já foram descritas em híbridos de outras 

espécies (TRUJILLO et al.1969; CHANDLEY et al.1975; CHANDLEY 1979, 1988; 

EPSTEIN, 1986), com destaque para Wishart et al. (1998) que, em seus estudos sobre 

cervídeos, atribuíram os diferentes níveis de fertilidade encontrados em ruminantes 
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híbridos às interações não coordenadas entre um cromossomo Y derivado de um 

parental e genes autossômicos “macho-determinantes” derivados de outro parental. 

Os diferentes níveis de diferenciação gonadal estariam atribuídos ao timing de 

ativação do loci de Y responsável por dar início a cadeia de eventos (continuada pelos 

loci autossômicos) que leva a formação do testículo. A ativação tardia dos loci 

autossômicos, resultaria na disgenesia gonadal mais severa, uma vez que, na 

ausência da ativação de Y, o ovário já teria começado a se desenvolver; enquanto 

que uma ativação mais precoce teria o efeito inverso (EICHER; WASHBURN,1986). 

Acredita-se que as falhas de pareamento cromossômico durante a meiose 

sejam a principal causa da infertilidade e subfertilidade encontradas nos híbridos deste 

estudo, uma vez a análise histológica dos testículos de H1 e H2 apresentaram fortes 

indícios de interrupção da espermatogênese e ocorrência de apoptose no epitélio 

germinativo.  A origem destas falhas, no entanto, é discutível, podendo ser atribuída 

tanto as diferenças entre os arranjos cromossômicos dos parentais quanto as 

diferenças gênicas (COYNE; ORR, 1998).  

Embora a maioria dos estudos modernos relacionem o estabelecimento do 

isolamento reprodutivo ao acúmulo de interações epistáticas deletérias entre as 

espécies parentais (modelo de Dobzhansky-Müller), acreditamos que, no caso dos 

veados cinza estudados, a ocorrência do isolamento reprodutivo pós-zigótico esteja 

muito mais relacionada as diferenças cromossômicas numéricas e estruturais 

encontradas entre de M. gouazoubira e M. nemorivaga. No entanto, assim como 

sugerem Coyne e Orr (1998), a confirmação desta hipótese se daria apenas se 

condição de esterilidade semelhante ocorresse em híbridos do sexo feminino também. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



47 
 

 
5.CONCLUSÂO 

 
 A partir das análises desenvolvidas neste trabalho, foi possível concluir que os 

animais puros das espécies M. nemorivaga e M. gouazoubira possuem características 

seminais, perfil hormonal e estrutura testicular superiores aos apresentados pelos 

híbridos interespecíficos. A exceção ao caso, foi o M. gouazoubira PG3, que 

apresentou hipoplasia testicular de origem congênita e natureza adquirida ou 

genética. Os híbridos frutos de cruzamentos entre M. gouazoubira e M. nemorivaga, 

tiveram quadros de azoospermia (H1) e oligospermia (H2) e foram considerados 

estéreis ou subferteis. 

É possível sugerir que existe um eficiente mecanismo de isolamento 

reprodutivo pós-zigótico atuando na diferenciação dos Mazama cinza, apesar de sua 

distribuição parapátrica.  Contudo, novas análises com um maior número amostral de 

animais puros e híbridos mostram-se necessárias para a completa confirmação desta 

proposta. A evidência, no entanto, reforça a existência de M. nemorivaga como 

espécie válida, assim como Rossi (2000) havia sugerido. Estes resultados ainda 

contribuem para a evolução dos estudos evolutivos e taxonômicos dos Mazama cinza 

e dos cervídeos neotropicais de maneira geral. 
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