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Caracterização morfológica, citogenética e molecular de Mazama rondoni 
Miranda-Ribeiro, 1914 
 

 

 

RESUMO - A espécie Mazama rondoni Miranda-Ribeiro, 1914 tem sido posicionada 

dentro da sinonímia de Mazama nemorivaga (Cuvier, 1817), pertencendo ao grupo de 

veados cinzas que ocupa a região Amazônica. A classificação taxonômica de M. 

nemorivaga apresenta inconsistências que sugerem a presença de mais de uma 

espécie dentro do táxon. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 

contribuir com a taxonomia do gênero Mazama, mediante a indicação de um topotipo 

de M. rondoni, e sua caracterização morfológica, citogenética e molecular, permitindo 

assim sua comparação com outros espécimes, a fim de conhecer diferenças entre 

eles e revisar a taxonomia do grupo. Para tanto, amostras de osso e pele foram 

obtidas no Museu Nacional do Rio de Janeiro do holótipo e parátipo de M. rondoni 

para extração e amplificação de DNA mitocondrial. Um exemplar também foi coletado 

na localidade tipo de M. rondoni (Vilhena-RO, Brasil) com o auxílio de caçadores 

locais. O topótipo foi caracterizado por técnicas de morfologia tradicional (medidas 

crânio-mandibulares, medidas biométricas, coloração da pele), assim como análises 

citogenéticas (Banda G, Banda C, coloração convencional de Giemsa, coloração Ag-

NOR e FISH) e moleculares (análises filogenéticas de genes mitocondriais). Os 

resultados morfológicos posicionam o topótipo junto com os pequenos Mazama. O 

animal possui os cromossomos semelhantes ao topótipo de M.nemorivaga, porém 

com sistema sexual múltiplo. Por fim, os resultados da caracterização molecular, 

mostraram o agrupamento do topótipo de M. rondoni com exemplares da região do 

Amazônia ocidental (Rondônia), ajudando em um correto posicionamento do táxon 

para possível validação da espécie Mazama rondoni. 

Palavra-chave: taxonomia, citogenética clássica e molecular, DNA mitocondrial 

  



 

iv 

 

Morphological, cytogenetic and molecular characterization of Mazama rondoni 

Miranda-Ribeiro, 1914 

 

 

ABSTRACT - The Mazama rondoni species has been placed as synonymy of 

Mazama nemorivaga. It is considered part of the gray brocket group that occupies the 

Amazon region. The taxonomic classification of M. nemorivaga has demonstrated 

inconsistencies suggesting the presence of more than one species within the taxon. 

Thus, the present study aimed to contribute to the taxonomy of the genus Mazama by 

collecting a specimen of M. rondoni in its type locality. It was performed a detail 

morphological, cytogenetic, and molecular characterization for comparison with other 

specimens of Mazama in order to evaluate the differences between them and review 

the taxonomy of the species. For this purpose, we extracted and amplificated 

mitochondrial DNA from the skull and skin tissue samples of the type series (holotype 

and paratypes) that were deposited in the National Museum of Rio de Janeiro. We also 

collected one specimen from the type locality of M. rondoni (Vilhena-RO, Brazil) with 

the support of local hunters. The topotype was characterized by traditional 

morphological techniques (craniomandibular measurements, body biometry, and skin 

color), cytogenetic (conventional Giemsa staining, C band, G band, Ag-NOR and 

FISH), and molecular (phylogenetic analysis of mitochondrial genes). Our phylogenetic 

tree recovered the M. rondoni topotype with other individuals of M. nemorivaga from 

the western Amazon region (Rondônia). We believe that our results contributes as the 

first step to clarify the identity of the taxon and possible validation of the Mazama 

rondoni species. 

Keyword: taxonomy, classical and molecular cytogenetics, mitochondrial DNA 
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1. INTRODUÇÃO 

As características morfológicas do gênero Mazama são muito semelhantes, 

causando dúvidas sobre a classificação taxonômica desses animais, sendo um dos 

casos de convergência morfológica mais surpreendente (Duarte et al., 2008). 

Pesquisas mostram que o próprio gênero Mazama não é válido para algumas 

espécies, devido ao gênero ser polifilético. No qual separa M. gouazoubira e M. 

nemorivaga, de outras espécies de Mazama do grupo vermelho, sugerindo receber 

outras nominações em nível genérico para o grupo cinza (Duarte et al., 2008; Gutiérrez 

et al., 2017). Essas duas espécies, M. gouazoubira e M. nemorivaga, foram 

consideradas sinônimas por muito tempo, mas através de estudos morfológicos, M. 

nemorivaga passou a ser considerada como uma espécie válida (Rossi, 2000).  

Atualmente Mazama nemorivaga possui aproximadamente 34 sinonímias, 

sendo algumas também consideradas para M.gouazoubira (Rossi et al., 2010). Dentre 

os sinônimos de M.nemorivaga temos o  Mazama rondoni Miranda-Ribeiro, 1914, que 

ocorre na região Noroeste do Brasil (Rossi et al., 2010).  Trabalhos com análise 

filogenética de genes mitocondriais sugerem a possibilidade de separação dentro da 

espécie, que foi observada dividida em três clados com distribuições biogeográficas 

distintas (Figueiredo 2014; Morales Donoso, 2017). Figueiredo (2014) também sugere 

em seu trabalho uma revalidação da espécie M. rondoni e propõe uma revisão 

taxonômica dessa espécie.  

Além disso, estudos citogenéticos mostram que M. nemorivaga apresenta 

cariótipo polimórfico com variação de 2n=67 a 69 e NF=70 a 72 devido à ocorrência 

de rearranjos Robertsonianos (Duarte, 1998; Resende, 2012; Fiorillo et al., 2013). 

Essas diferenças cromossômicas também é observada em M. americana, em que 

levam a isolamento reprodutivo e são fatores importantes para identificação de 

espécies tão semelhantes morfologicamente (Cursino et al., 2014; Salviano et al., 

2017). Dessa forma, podemos assemelhar M. nemorivaga à M. americana, que 

constitui, na verdade, um complexo de espécies (Abril et al., 2010, Fiorillo et al., 2013).  

Em vista disso, para auxiliar na resolução das incertezas taxonômicas das 

espécies do gênero Mazama é necessário utilizar uma abordagem integrativa de 
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métodos utilizando a morfologia, a citogenética e a genética molecular (Duarte; 

Gonzalez, 2010; Heckeberg et al., 2016). Portanto, a proposta dessa pesquisa foi 

contribuir com a resolução das incertezas taxonômicas que envolvem M. nemorivaga, 

revelando os padrões morfológicos, citogenéticos e moleculares do topótipo de 

Mazama rondoni, proposta por Miranda-Ribeiro em 1914. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Gênero Mazama  

O gênero Mazama Rafinesque (1817), apresenta a maior distribuição entre os 

cervídeos neotropicais, estendendo-se desde a região do centro sul do México até o 

norte da Argentina. Esses animais habitam florestas montanhosas, florestas tropicais 

chuvosas, florestas tropicais secas e savanas arbóreas. As espécies desse gênero 

possuem tamanho de pequeno (45 cm) a médio (70 cm) porte e os machos 

apresentam chifres curtos, simples e pontiagudos (Allen, 1915; Czernay, 1987; 

Eisenberg, 1989; Rossi 2000).  

Atualmente, são aceitas as seguintes espécies neste gênero: Mazama 

americana (Erxleben, 1777); M. temama (Kerr, 1792); M. gouazoubira (Fisher, 1814); 

M. nemorivaga (Cuvier, 1817); M. rufina (Pucheran, 1851); M. nana (Hensel, 1872); 

M. pandora (Merriam, 1901); M. chunyi Hershkovitz, 1959; M. bororo Duarte, 1996, a 

revalidação da espécie M. rufa (Illiger, 1811) (Luduvério, 2018) e a indicação de M. 

bricenii Thomas, 1908 como sinônimo de M.rufina (Bourcier e Pucheran, 1852) 

(Gutiérrez et al., 2015). No Brasil ocorrem cinco delas, M. americana, M. gouazoubira, 

M. nemorivaga, M. nana e M. bororo (Fontana; Rubini, 1990; Duarte; Merino, 1997; 

Wemmer, 1998; Duarte; Jorge, 2003; Abril et al., 2010).  

Essas espécies são divididas no grupo dos veados vermelhos (M. americana, 

M. nana, M. bororo, M. temama, M. rufina e M. bricenii) e o grupo dos veados cinzas 

(M. gouazoubira, M. pandora, M. chunyi e M. nemorivaga) (Duarte, 2008; Duarte; 

Gonzales, 2010). Além dessas espécies aceitas, já foram descritos 42 táxons 
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nominais através de análises da morfologia externa, sendo atualmente considerados 

dentro das sinonímias das espécies relacionadas acima (Duarte e Gonzalez, 2010).  

Entretanto, as características morfológicas desse gênero são semelhantes 

devido ao resultado de adaptação ao habitat durante o processo evolutivo, para se 

moverem com eficiência em ecossistemas fechados (Eisenberg, 1989), sendo um dos 

casos de convergência morfológica adaptativa mais surpreendente (Duarte et al., 

2008). Mesmo com morfologia semelhante, há uma ampla diversificação cariotípica 

entre as espécies de Mazama, entre 32 e 70 cromossomos (Neitzel,1987; Yang et el., 

1997; Abril et el., 2010). Essa grande variação cariotípica é explicada pela hipótese 

da alta taxa de fragilidade cromossômico, sendo esses cromossomos muito instáveis 

comparado a outros gêneros de cervídeos, possuindo rearranjos cromossômicos 

frequentes (Duarte e Jorge, 1996; Vargas-Munar, 2010, Tomazzella et al., 2017). 

Através dos estudos citogenéticos foi possível identificar a espécie Mazama 

americana como um complexo de espécies crípticas, com uma grande variabilidade 

de cariótipos de acordo com a sua região de origem geográfica (Duarte, 1998; Abril et 

al., 2010; Cifuentes-Rincón, 2020). Ademais, Mazama bororo foi validada como 

espécie devido a sua diferença cromossômica numérica e estrutural comparado com 

Mazama americana (Duarte; Jorge, 2003), mas através de um estudo com análise 

filogenética de DNA antigo Mantellatto (2016) sugeriu a validação da espécie Mazama 

jucunda Thomas 1913 e M. bororo como sendo sinônimo.  

Além disso, pesquisas com base em análises filogenéticas demonstram que o 

gênero Mazama é polifilético, a subtribo Odocoileina (M. americana, M. bororo, M. 

nana, M. temama, M. pandora, M. briceni, M. rufina) não se agrupam no mesmo clado 

da subtribo Blastocerina (M. gouazoubira e M. nemorivaga), sugerindo a mudança de 

gênero de M. nemorivaga e M. gouazoubira (Duarte et al., 2008; Gutiérrez, 2017).  

 

2.2 Veados cinzas 

No grupo dos veados cinzas, M. gouazoubira e M. nemorivaga foram 

considerados a mesma espécie por vários autores. No entanto, através de estudos 
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com base em características morfológicas de espécimes da Amazônia, Rossi (2000) 

demonstrou que M. nemorivaga é uma espécie válida. Além disso, estudos 

moleculares e citogenéticos sustentam a validação de M.nemorivaga, pois o clado do 

grupo dos cinzas não possue ancestral comum único entre essas duas espécies 

(Duarte et al., 2008). 

A espécie M. gouazoubira foi citato por Azara em 1801 no Paraguai, porém sua 

descrição não foi considerada por não seguir o Princípio de Nomenclatura Binomial 

do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, quarta edição), dessa 

forma, Fischer 1814, realizou a diagnose da espécie Cervus gouazoupira através das 

observações de Azara, mas nenhum holótipo foi designado. A espécie possui orelhas 

grandes, arredondas na ponta, coloração marrom escuro acinzentado no pescoço até 

a região anterior do corpo e posteriormente marrom escuro salpicado de dourado e 

mais clara nos flancos e apresenta mancha superciliar (Black-Décima et al., 2010; 

Borges, 2018). Tem uma extensa distribuição geográfica ocorrendo no Brasil, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina, podendo ser observadas inúmeras variações 

regionais, ecológicas e individuais de coloração (Rossi, 2000; Black-Décima et al., 

2010). 

Já M. nemorivaga foi descrito por Cuvier em 1817, como um animal de cor 

parda, com a parte ventral do pescoço, lábios e caudas brancos, membros anteriores 

e região peitoral até a coxa de cor branca com tonalidade canela (Cuvier, 1817; Cuvier, 

1821). O macho possui chifres retos, tem a coloração cinza mesclando com pelos 

amarelos, orelhas pequenas e afiladas, mufla grande, olhos saltados da linha do 

crânio, pesando aproximadamente 15 kg e medindo 48 cm (Rossi e Duarte, 2008).  

A espécie tipo de M. nemorivaga foi coletada em Caiena capital da Guiana 

Francesa e a espécie está distribuída pela região Amazônica, no Brasil ocorre no 

estado do Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Acre, Roraima, no norte do Mato 

Grosso e noroeste do Maranhão (Rossi, 2000). Novos estudos com DNA fecal e 

armadilha fotográfica indicaram uma nova população de M. nemorivaga  na Mata 

Atlântica entre fragmentos florestais do sul da Bahia e norte do Espírito Santo (Oliveira 

et al., 2020).  
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Segundo Rossi et al. (2010), há ao menos 2 táxons nominais considerados 

sinônimos de M. nemorivaga, M.tschudii Wagner, 1855 e M.rondoni Miranda-Ribeiro, 

1914 e outros 5 que também podem representar sinônimos desta espécie M. 

americana citus Osgood, 1912, M. murelia Allen, 1915, M. cita sanctaemartae Allen, 

1915, M. permira Kellogg, 1946 e M. gouazoubira medemi Barriga-Bonilla, 1966. 

Dentro das sinonímias de M.nemorivaga temos Mazama rondoni Miranda-

Ribeiro, 1914 que ocorre na região Noroeste do Brasil (Rossi et al., 2010). Apesar de 

alguns autores considerarem M.nemorivaga sinônimo de M. gouazoubira, outros 

consideram como espécies distintas, por exemplo, Miranda-Ribeiro (1919) considerou 

Mazama simplicicornis (M. gouazoubira) e Mazama rondoni como duas espécies 

diferentes, já em 1959, Ávila-Pires classificou M. rondoni como subespécie de M. 

gouazoubira, e logo, Cabrera (1960) descreveu Mazama rondoni como sendo 

Mazama gouazoubira superciliaris, subespécie de Mazama gouazoubira. Czernay 

(1987) também considerou M.rondoni sinonímia de M. g. superciliaris. Duarte (1996) 

considerou as duas espécies M. gouazoubira e M. rondoni válidas e, por fim, Rossi 

(2000) considerou M.gouazoubira como espécie valida e M. rondoni como sinonímia 

de Mazama nemorivaga, que hoje é reconhecida como espécie válida (Duarte, 1996; 

Rossi & Duarte, 2008; Rossi et al., 2010). 

 

2.3 Mazama rondoni  

O Mazama rondoni foi descrito pela primeira vez por Miranda Ribeiro (1914), 

como um pequeno veado de chifre simples, olhos grandes e negros, orelhas 

medíocres, de cor sépiacea, abdômen fulvescente canelino. Apresenta grande 

desenvolvimento na parte posterior do corpo que é muito robusta e não apresenta 

glândula tarsal nem do calcâneo. O animal tipo foi coletado próximo da cidade de 

Vilhena – RO no Rio Cabixi (Figura 1) (Miranda-Ribeiro, 1914; Miranda-Ribeiro, 1919).  
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Figura 1: Holótipo de Mazama rondoni Miranda-Ribeiro, 1914 

 

Em suas publicações Miranda-Ribeiro (1914;1919) descreve que está espécie 

era muito confundida com Cervus simplicicornis de Illiger da Republica do Paraguai, 

porém diz que não se tratava da mesma espécie, pois M.rondoni vive na região 

setentrional (região norte do Brasil) e logo também comenta que viu uma pele 

etiquetada no museu do Pará como C.nemorivagus (figura 2 e 3). 
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Figura 2: Trecho de Miranda-Ribeiro (1914) sobre Mazama rondoni 

A seguir, segue a descrição do trecho: 

“Afinal, numa variante feita nas cachoeiras do Rio Cabixi, em extensa mata de 

umas 14 léguas, a 29 de julho de 1909, me proporcionou o Coronel um exemplar 

adulto, do sexo masculino, encontrado morto numa queda do rio. Preparei o 

esqueleto, visto como a pele já estava em adiantado estado de putrefação; tive, 

contudo, o cuidado de tomar as notas necessárias. Mais tarde tive o ensejo de um 

quarto do mesmo veado no mercado de Manaus (em novembro) e logo depois, no 

Museu do Pará vi uma bonita preparação de uma pele perfeita, a qual estava 

etiquetada como C.nemorivagus. Pelo que acima disse, esta espécie tem sido 

confundida com Cervus simplicicornis de Illiger, o que é um erro; Mazama rondoni não 

é encontrado ao sul da linha E.O. da mata do Poaya, ao passo que o tipo de Illiger é 

da República do Paraguai.” 
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Figura 3: Trecho de Miranda-Ribeiro (1919) sobre Mazama rondoni 

Descrição do trecho: “Sistemática: Como se verifica do artigo de M. simplicicornis, 

esta espécie confundida com M.rondoni ainda que sob o nome novo de M. 

nemorivaga, foi dissociada por Victos Brooke em 1878. Contudo, este naturalista 

conservou o nome nemorivagus que, só em parte à mesma se aplica e isso mesmo 

pelos autores mais modernos. Allen pensa que Mazama nemorivaga é uma 

designação especifica respeitável, porque se aplica á espécies perfeitamente 

diferentes” 

 

Nesses dois trechos acima, Miranda-Ribeiro (1914, 1919) deixa claro que há 

diferenças entre M. rondoni e Cervus simplicicornis/M. simplicicornis, se 

assemelhando com C.nemorivagus, além disso, em suas publicações as 

características morfológicas que ele descreve e compara, como olhos grandes e 

orelhas pequenas, são muito semelhantes das características descritas de 

M.nemorivaga. Atualmente M. rondoni é considerado sinônimo de M. nemorivaga 

devido à ausência de diferenças morfológicas significativas entre eles (Rossi et al., 

2010). 
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3. OBJETIVOS 

- Caracterizar um topótipo de Mazama rondoni, por meio de análises morfológicas 

(biometria corporal, padrões de coloração, craniometria, caracterização de pós-

crânio), citogenéticas (cariótipo convencional, biometria cromossômica, bandamento 

C, bandamento G, badamento RON) e moleculares (mitogenoma). 

- Comparar os padrões obtidos para este animal com os já descritos na literatura para 

outros espécimes associados a M. rondoni e de outros Mazama, possibilitando revisar 

a taxonomia e validade desta espécie. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Obtenção do animal 

 

A partir da realização de levantamento bibliográfico, foi definida a localidade 

tipo para coleta de um macho adulto de Mazama rondoni, sendo próximo da cidade 

de Vilhena – RO, conforme descrição de Miranda (1914). A coleta foi realizada por um 

caçador local, que foi contratado para tal tarefa. Foi coletado um macho adulto da 

espécie no Distrito de São Lourenço, Vilhena-RO, coordenadas: 12°26’55,36”S x 

60°30’41,76”W (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Local de coleta do holótipo 
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4.2 Análise morfológica 

 

4.2.1 Documentação fotográfica 

O animal foi posicionado em decúbito lateral, sobre um pano azul com o número 

da coleta (T420). Foram tomadas fotos na posição lateral, ventral, dorsal e close lateral 

da cabeça. 

 

4.2.2 Biometria  

A biometria foi realizada após o abate do animal, utilizando balança pendular, 

fita métrica e paquímetro, com os quais foram avaliadas as seguintes medidas: massa, 

comprimento de cabeça, largura de cabeça, comprimento da orelha, distância entre 

olhos, largura da mandíbula, perímetro do pescoço, comprimento do metacarpo, 

comprimento do metatarso, altura, comprimento do corpo, comprimento da cauda, 

comprimento do testículo, diâmetro do testículo, comprimento do chifre, distância 

entre chifres, largura do chifre, perímetro torácico e abdominal.  

A partir dos dados quantitativos das medidas corporais do topótipo e também 

de outros indivíduos do gênero Mazama do banco de dados do Núcleo de Pesquisa e 

Conservação de Cervídeos (NUPECCE) foi realizada uma análise de clusters com o 

programa “Paleontological Statistics” PAST (Hammer et al., 2001).  

 

4.2.3 Biopsia de pele 

Foi retirado um fragmento de 5 cm x 2 cm de pele sendo depositado em um 

tubo contendo meio de transporte (com altos níveis de antibiótico), permanecendo sob 

refrigeração até a chegada ao laboratório de campo. Ali o fragmento de pele foi 

dividido em 10 fragmentos, depositados em tubos criogênicos contendo meio de 

congelação de peles (200 mL meio McCoy´s (Vitrocell ®) + 40 mL soro equino 

inativado + 2 mL dimeteilsulfóxido (DMSO) + 24g de polivinil pirrolidona + 100 mg/L 

sulfato de gentamicina + 4 mg/L anfotericina) (DUARTE et al., 1999). Esse material 

permaneceu por 3,5 horas sob refrigeração e por 30 minutos no vapor do Nitrogênio 

Líquido, sendo após estocado em imersão no Nitrogênio Líquido (-196°C). Estas 

células, que permanecem vivas nessa condição, foram utilizadas para cultivos de 

fibroblastos para estudos citogenéticos. 
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4.2.4 Retirada e Processamento da Pele Completa 

A pele foi totalmente retirada e limpa, sendo mergulhada em solução de limpeza 

a (25mL de ácido acético glacial + 3L de água), onde permaneceu por 50 minutos. 

Após limpeza minuciosa, a mesma foi mergulhada em solução de curtume para 

dessecação do material (500g de sulfato de alumínio comercial + 500g de cloreto de 

sódio + 3L de água), permanecendo por 3 dias. Foi esticada na sombra para secar, 

sendo manipulada periodicamente para manter a flexibilidade. Depois de totalmente 

seca e flexível, a superfície interna foi lixada. A pele foi depositada no Museu do 

NUPECCE  

 

4.2.5 Coleta de fragmentos de órgãos e músculo 

Durante o processamento da carcaça foram coletadas amostras de tecido 

(músculo, fígado, rim e baço) para estudos moleculares. Fragmentos de 1 cm³ destes 

tecidos foram armazenados totalmente imersos em tubos com etanol absoluto, 

permanecendo à temperatura ambiente para as análises moleculares. 

 

4.2.6 Preparação craniana e medidas cranianas  

O esqueleto completo (crânio e pós-crânio) foi limpo de todo resto muscular no 

local da coleta do animal e o material foi acondicionado em caixas plásticas sob 

temperatura ambiente. O crânio foi fotografado em todos os ângulos (Figura 5) com o 

uso de uma câmera digital e foram medidas regiões do crânio segundo Rees (1969) 

e Driesch (1976) (Figura 6), utilizando um paquímetro digital de 0,01 mm de precisão. 

Através desses dados quantitativos das medidas cranianas foi realizada uma análise 

de clusters com o programa “Paleontological Statistics” PAST (Hammer et al., 2001) 

incluindo medidas do holótipo de M.rondoni e de outros indivíduos do gênero Mazama 

do Museu Cervidológico do NUPECCE (3 M.bororo, 9 M.nemorivaga, 4 M. americana, 

2 M. nana e 4 M. gouazoubira) (Tabela 1). 
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Figura 5: Crânio do topótipo de M. rondoni T420 coletado na localidade tipo. 

 

Figura 6: Padrão de medidas cranianas de cervídeos. A: vista dorsal B: vista ventral C: vista lateral 

esquerda (Rees, 1969; Driesch, 1976). Crânio 1) Comprimento total 2) Comprimento côndilo-basal 3) 

Comprimento basal 4) Comprimento curto do crânio 5) Pré-molar - prosthion 6) Eixo base-cranial 7) 

Eixo base-facial 8) 9) Comprimento víscero-craniano 10) Comprimento frontal mediano 11) Lambda - 

nasal 12) Lambda - rhinion 13) Lambda - prosthion 14) Acrocrânio 15) Maior comprimento dos nasais 

16) Comprimento facial - lateral curto 17) Comprimento palatal mediano 18) Comprimento palatal - oral 

19) Comprimento lateral do pré-maxilar 20) Distância corrida de dentes 21) Comprimento da linha molar 

22) Comprimento da linha pré-molar 23) Maior comprimento interno da órbita 24) Maior altura interna 

da órbita 25) Maior largura do mastóide 26) Maior largura dos côndilos occipitais 27) Maior largura das 
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bases do processo para-occipital 28) Maior largura do forâmen magno 32) Maior largura entre as órbitas 

33) Menor largura entre as órbitas 34) Largura do zigomático 35) Maior largura entre os nasais 36) 

Maior largura entre o pré-maxilar 37) Maior largura palatal 38) Basion - ponto mais alto da crista nucal 

superior. *Os números e as abreviações das medidas correspondem às utilizadas por DRIESCH (1976). 

 

Tabela 1. Relação de espécimes utilizadas para comparação nas análises 

craniométricas, com seu número de identificação do museu, origem e sexo. 

Espécie N° NPC Origem Sexo 

Mazama bororo 

NPC001Mb Campina Grande do Sul-PR M 

NPC002Mb - F 

NPC024Mb 
Pq. Estadual Intervales, SP. 

Vida livre 
M 

Mazama nemorivaga 

NPC004Mn Açailândia, MA F 

NPC005Mn Santarém, PA F 

NPC006Mn Santarém, PA M 

NPC010Mn Macapá F 

NPC053Mn Imperatriz, Maranhão M 

NPC062Mn - F 

NPC064Mn Pará F 

NPC080Mn Guiana Francesa M 

NPC108Mn Pará F 

Mazama americana 

NPC007Ma Juína, MT M 

NPC055Ma Rondônia M 

NPC079Ma Regina, Guiana Francesa M 

NPC117Mru  M 

Mazama nana 
NPC020Mna - F 

NPC114Mna - M 

Mazama gouazoubira 

NPC057Mg São Simão, SP M 

NPC089Mg PGSV, Minas Gerais M 

NPC104Mg Descalvado F 

NPC113Mg Paraguai M 

 

 

 

4.2.7 Morfologia externa 

A análise da morfologia externa do espécime foi realizada a partir de critérios 

utilizados por Rossi (2000), observando-se a pele inteira taxidermizada e as fotos 

tomadas logo após a coleta. Foram examinados os campos cromogenéticos do corpo: 
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região da cabeça e pescoço, linha mediana dorsal do corpo, dorso da cauda, região 

dorsal posterior do corpo, região ventral do corpo, ventre da cauda e região distal dos 

membros. Padrão de faixas de pigmentos nos pelos das diferentes regiões do corpo. 

Ocorrência de faixas de pelos antevertidos. E a ocorrência de tufo arredondado de 

pelos na região tarsal. 

 

4.3 Análise Citogenética 

 

4.3.1 Cultivo Celular  

No laboratório de citogenética do NUPECCE (Núcleo de Pesquisa e 

Conservação de Cervídeos) FCAV, UNESP, Jaboticabal SP, as amostras de pele 

foram descongeladas em banho-maria a 37°C e colocadas em placas de Petri, 

lavando duas vezes na solução tampão fosfato (PBS), sendo então divulsionadas 

mecanicamente e divididas em fragmentos finos na placa de Petri, contendo meio de 

cultura DMEM (Meio Essencial Mínimo Modificado de Dulbecco). Estes fragmentos 

foram transferidos para os frascos de cultivo T25 com 2ml de meio de cultura DMEM, 

enriquecido com 0,5mL de soro fetal bovino, e levados a estufa a 37°C e 5% de CO2. 

Os cultivos foram supervisionados a intervalos de 24 horas, e o meio foi trocado a 

cada dois dias.  

Quando o crescimento da monocamada foi adequado, o meio foi retirado e as 

células lavadas duas vezes com PBS, tratadas com 1 ml de solução de tripsina ATV 

durante um minuto, sob monitoramento em microscópio invertido. Posteriormente, as 

células foram passadas para outro frasco de cultivo onde foram "realimentados" da 

mesma maneira, até obter um número suficiente de cultivos secundários. 

Os cultivos secundários com ótimo crescimento celular, após 24 horas de 

cultivo, foram tratados com 60μL de Colchicina 0,016% durante 60 minutos antes da 

colheita e uma solução de tripsina no momento da colheita. Em seguida, as células 

foram ressuspendidas em 8mL de solução hipotônica (KCl 0,075M) e incubadas numa 

temperatura de 37,5°C por 20 minutos. Depois, o material foi centrifugado, o 

sobrenadante descartado novamente e o sedimento foi restituído a 6mL de solução 

fixadora de metanol e ácido acético 3:1 respectivamente, em três ocasiões. 
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4.3.2 Biometria Cromossômica 

Para a classificação cromossômica, foram utilizadas 10 metáfases do animal 

coletado. As referidas medidas foram feitas a partir do centrômero até a extremidade 

do cromossomo (telômero) utilizando o programa computacional “AxioVision 4.8” e, 

de acordo com a razão de braços (RB), foram classificados como metacêntricos, 

submetacêntricos, subtelocêntricos ou acrocêntricos (LEVAN et al., 1964). De acordo 

com o comprimento relativo (CR), os cromossomos autossomos foram classificados 

como sendo dGrupo A (grandes cromossomos de dois braços com CR> 6%); Grupo 

C (pequenos cromossomos de dois braços com CR <6%); Grupo D (grandes 

cromossomos acrocêntricos com CR> 5%); Grupo E (pequenos cromossomos 

acrocêntricos com CR <5%); e Grupo B (microcromossomos ou cromossomos 

extranumerários com CR <1,5%) (CIFUENTES-RINCÓN et al., 2020). 

 

4.3.3 Bandamento G (Seabright, 1971, modificada) 

No procedimento da Banda G, as lâminas foram previamente envelhecidas a 

37°C durante 7 dias. Após o envelhecimento, as lâminas foram mergulhadas em 

solução de tripsina (0,5%) a 37°C no banho maria durante 3 segundos, sendo, em 

seguida, lavadas 2 vezes com água destilada gelada. Após as lâminas secarem, as 

mesmas foram coradas com solução corante Wright-Giemsa (2,5g de Wright + 0,85g 

de Giemsa + 500mL de glicerina) em tampão fosfato (0,06M pH 6,8) (2:1) durante 9 

minutos. 

 

4.3.4 Bandamento C (Sumner, 1972) 

As lâminas, previamente coradas com coloração convencional Giemsa, foram 

mergulhadas em solução de ácido clorídrico HCL (0,02N) por vinte minutos a 

temperatura ambiente e, em seguida foram lavadas com água destilada. Depois foram 

incubadas em solução de hidróxido de bário (0,07N) em banho-maria a 40°C durante 

12 minutos e, lavadas novamente com água destilada. Em seguida, as mesmas foram 

incubadas em solução salina concentrada 2xSSC (17,53g de NaCl + 8,82g de 

Na3C6H5O7-2H2O + 500mL de água destilada) por 2 horas a 56°C.  As lâminas foram 

enxaguadas com água destilada e coradas com Giemsa (2g de Giemsa + 108mL de 

glicerina + 168mL de metanol) a 2% em tampão fosfato (0,01M, pH 6,8) por 25 
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minutos.  

 

4.3.5 Coloração Ag-RON (Howell; Black, 1980) 

Foram pingadas na lâmina duas gotas de nitrato de prata à 50% e uma gota de 

solução coloidal reveladora (1g de gelatina P.A.em 50 mL de água deionizada+0,5 

mLde ácido fórmico) e colocado uma lamínula sobre a preparação.  A lâmina foi 

colocada em placa de Petri com papel absorvente embebido em água, sendo 

aquecida a 56°C em estufa, por 4 a 5 minutos até obter uma coloração dourada.  Após 

isso, a mesma foi mergulhada em água destilada para retirada da lamínula, sendo 

depois lavada com água corrente e analisada ao microscópio. As lâminas submetidas 

às técnicas de bandamento cromossômico foram analisadas e fotografadas em um 

microscópio Olympus CX31, em objetiva de 100xou60x, com uma câmera digital 

Olympus Camedia C5060.  Todas as imagens foram editadas com o auxílio do 

programa Adobe Photoshop CS6.  

 

4.3.6 Hibridização in situ fluorescente 

As lâminas com preparações cromossômicas do topótipo foram incubadas em 

solução de 2XSSC a 70 °C em banho-maria por 30 minutos e, após esse período, 

deixadas para esfriar em temperatura ambiente por 20 minutos. Subsequentemente, 

foram lavadas em 0,1XSSC por 1 minuto e desnaturadas em solução de 0,07M NaOH 

por 1 minuto. Após desnaturação, foram incubadas em solução 0,1XSSC e 2XSSC, a 

4 ºC por 1 minuto cada e, finalmente, em série alcoólica (70%, 80%, 96%), 1 minuto 

cada novamente. 

Concomitantemente, foi preparado o mix de hibridização para volume final de 

10 μl contendo: 7 μl Master Mix* (*5ml formamida+1g Sulfato de dextrano+ 1 ml 

20XSSC); 1 μl DNA C0t bovino; 0.6 μl DNA de esperma de Salmão; 0,7 μl -1,4 μl por 

Sonda Bac, sendo utilizados 130E10, 20L8 E 188ª20. Os clones BAC foram adquiridos 

da biblioteca bovina CHORI-240 com base no NCBI ARS-UCD1.2 Assembly data e 

obtidos do BACPAC Genomics, Emeryville, CA, USA.  

A mistura de hibridização foi aquecida a 92 °C por 10 minutos e incubada a 

37ºC por 30 minutos. Posteriormente, essa foi adicionada as lâminas que foram 

cobertas por lamínula e incubadas em câmara úmida a 37 °C por 40 horas. 
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Para a lavagem pós-hibridização, as lâminas foram incubadas em solução 0.7 

XSSC por 2 minutos a 70 °C e em 2XSSC por 2 minutos a temperatura ambiente. Em 

seguida, foram incubadas em câmara úmida a 37 ºC com 100 μL de solução bloqueio 

(0,1g de solução bloqueio Sigma- Aldrich®, dissolvido em 9 ml H2O + 1 ml solução 

TN) por 10 minutos. 

A detecção foi realizada com Streptavidine-Cy5 (Invitrogen/Molecular Probes 

Camarillo, CA, USA), para as sondas marcadas com biotina-16-dUT, e com 

antidigoxigenina-rodamina (Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA) para as sondas 

marcadas com digoxigenina-11-dUTP. Para isso, 0,25 μl de cada anticorpo diluído em 

100 μl de solução bloqueio foram adicionados a cada lâmina, as quais foram 

incubadas em câmara úmida por 45 minutos. Após a detecção, as lâminas foram 

lavadas em solução 1xTNT três vezes por 5 minutos cada. Os cromossomos foram 

contrastados com 40,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) (Vozdova et al., 2019). 

Os sinais de hibridização foram examinados usando um microscópio 

fluorescente Zeiss Axio Imager Z2 e as imagens digitais foram capturadas com o 

software ISIS (Meta-Systems, Altlussheim, Alemanha). As imagens obtidas foram 

editadas com o auxílio do software ISIS e Adobe Photoshop CC 2015. 

 

4.4 Análise do mitogenoma  

 

4.4.1 Extração de DNA 

A extração e purificação do DNA de amostras de tecidos foram realizadas com 

o kit DNeasy® Blood & Tissue (QIAGEN) de acordo com as instruções do fabricante 

e a amostra extraída foi quantificada no Qubit® 2.0 Fluorometer. 

 

4.4.2  Amplificação e Sequenciamento de Nova Geração  

Para realizar a caracterização molecular da espécie coletada foi utilizado o DNA 

mitocondrial completo, sendo construída uma biblioteca indexada exclusivamente 

com DNA genômico (gDNA) fragmentado via shotgun, usando o kit Illumina® TruSeq® 

Nano DNA LibraryPrep. 

Para obtenção da sequência foi realizado o sequenciamento de nova geração 

tecnologia Illumina® HiSeq 2000 que permite gerar dezenas de milhões de segmentos 
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curtos de DNA, sendo realizado na modalidade paired-end, onde o mesmo fragmento 

é lido em ambos os sentidos, aumentando a profundidade de leitura, tendo fragmentos 

sobreponíveis e espaçados. 

A montagem do mitogenoma e a consenso foram feitas através do Galaxy, foi 

utilizado como genoma de referencia Mazama nemorivaga (JN632660.1).  Os genes 

foram visualizados no IGV (Visualizador de Genômica Integrativa) e a identificação 

dos genes foram realizadas através da ferramenta da web MITOS (tabela 2) com os 

números das bases de cada gene. 

 

Tabela 2. Numeração dos nucleotídeos de começo e parada de cada gene 

apresentado no MITOS 
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4.4.3 Análise das sequencias e análise filogenética 

As sequências obtidas do DNA mitocondrial foram comparadas com as já 

existentes no Genbank, sendo alinhadas no BioEdit (Hall, 1999) e corrigidas 

manualmente, substituindo com “N” nas extremidades. Foi utilizado como grupo 

externo o genoma de referência Alces alces (MF784604) e Rangifer tarandus 

(AB245426).  

A distância genética foi examinada utilizando o programa MEGA X (Molecular 

Evolutionary Genome Analysis). O modelo evolutivo para inferência bayesiana foi 

gerado através do Partitionfinder2 (Tabela 3) utilizando a plataforma CIPRES Science 

Gateway (Miller et al., 2010).  

A partir das sequências e do modelo evolutivo obtido, foram realizadas análises 

filogenéticas para aferição das árvores filogenéticas, a árvore de inferência bayesiana 

foi gerada no MrBayes através da plataforma CIPRES. Para estimar a probabilidade 

posterior foi utilizado o método “Markov Chain Monte Carlo” (MCMC) com nchains=4, 

nruns=2 com 10.000.000 gerações, adotando um descarte por “burn-in” de 25%. . As 

árvores obtidas de todas as análises foram editadas com auxílio do programa FigTree 

v.1.4.0 (Rambaut, 2012). 

 

Tabela 3. Modelo evolutivo para inferência bayesiana foi gerado através do 

Partitionfinder2 
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4.5 Amostra do Museu Nacional do Rio de Janeiro  

Foram coletadas amostras do holótipo (MNRJ n°841) (figura 7) e de outros 

espécimes (MNRJ n°1441, MNRJ n°1371 e MNRJ n°1372) de Mazama rondoni que 

se encontram na coleção de tipos de Mamíferos do Museu Nacional do Rio de Janeiro 

para realizar análises filogenéticas e comparar com o animal que foi coletado na 

localidade tipo. Esse material foi analisado no Instituto de Investigaciones Biológicas 

Clemente Estable (IIBCE) Montevidéu – Uruguai. 
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Figura 7: Holótipo Mazama rondoni coletado por Miranda Ribeiro 1914. 

 

4.5.1 Extração de DNA antigo 

A extração de DNA de amostras do museu foi realizada usando o Protocolo de 

Medrano et al. (1990) modificado. Para minimizar os riscos de contaminação e garantir 

a confiabilidade dos resultados, foram utilizados controles negativos. Após a extração, 

as amostras foram quantificadas em NanoDrop 2000 ("Thermo Scientific"). 

 

4.5.2 Amplificação e sequenciamento das amostras de museu  

Para realizar a caracterização molecular da espécie, nove primers de DNA 

mitocondrial foram testados. Dois fragmentos do gene do citocromo b (Cytb), três 

fragmentos da subunidade 5 da desidrogenase (NADH5) e quatro fragmentos da 

região de controle mitocondrial (D-loop), porém apenas três foram amplificados com 

sucesso, sendo Cytb 224bp, ND5 224bp e ND5b 249bp (tabela 4). 

 

Tabela 4. Genes mitocondriais com suas respectivas sequências dos primers e 

tamanho dos fragmentos amplificados em pares de bases (pb) 

Genes Primers 
Sequencia 

(Foward/Reverse) 

Tamanho do 

Fragmento 

(pb) 
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Cit-b 
IDMAZ224 L 

IDMAZ H 

-CATCCGACACAATAACAGCA-3′ 

5′- TCCTACGAATGCTGTGGCTA-3′ 
224 pb 

ND5 
ND5 F 

ND5 R 

5’- TGTCACATGGTCCATCATAG-3’ 

5’- GCAGAGCTGCTGTGTTT3-3’ 
224 p8ub 

ND5 
ND5b F Fec 

ND5b R Fec 

5’-CCAACCCTACCTAGCATTTCTC-3’ 

5’-TACGACGTATTGGCGGTTTC-3’ 
249 pb 

 

A amplificação do DNA foi realizada por PCR em tempo real, em termociclador 

Rotor Gene (Qiagen), com alíquotas de amostra entre 10 e 30 ng / µL. Para uma 

reação de volume final de 10ul, foi adicionado: 5 µL de SensiFASTTM HRM Kit (1X), 

0,4 µL de cada iniciador (10 uM), 2 µL de DNA (10 ng / µL) e 2,2 µL de água. Os 

tempos e ciclos da reação foram: 95 ° C por 2 minutos / 95 ° C por 5 segundos / 54 ° 

C por 10 segundos (20 ciclos) / 53 ° C por 10 segundos (20 ciclos) / 52 ° C por 10 

segundos (20 ciclos) / 72 ° C por 20 segundos. 

Após a PCR, o produto da amplificação foi analisado por eletroforese em gel 

de agarose, para verificação da qualidade do produto amplificado, e posteriormente 

purificado utilizando o produto comercial QIAquick PCR Purification kit (Qiagen). 

Os produtos de PCR foram sequenciados utilizando o kit ABI Prism Big 

DyeTerminator (AppliedBiosystens), analisando o produto final no sequenciador 

automático ABI Prism 377 (AppliedBiosystems) do Centro de Recursos Biológicos e 

Biologia Genômica (CREBIO / Unesp Jaboticabal). 

A distância genética também foi examinada utilizando o programa MEGA X 

(Molecular Evolutionary Genome Analysis). O modelo evolutivo para inferência 

bayesiana foi gerado através do Partitionfinder2 utilizando a plataforma CIPRES 

Science Gateway (Miller et al., 2010). 

 

Tabela 5. Modelo evolutivo para inferência bayesiana gerado através do 

Partitionfinder2 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Análise Morfológica 

As imagens do animal coletado (T420) na posição lateral, ventral, dorsal e close 

lateral da cabeça podem ser verificadas nas figuras 8, 9 e 10. 

Descrição emendada de Mazama rondoni MIRANDA-RIBEIRO, 1914 

(MAMMALIA, CERVIDAE): O espécime coletado apresenta porte pequeno com 49 

cm e massa 12,36 Kg, a pelagem com cor marrom acinzentado escuro (Figura 11), 

com alguns pelos salpicados de amarelo; membros posteriores e anteriores também 

com a coloração marrom acinzentado escuro e com alguns pelos salpicados de 

amarelo. A região dorsal apresenta a tonalidade da cor mais escura comparado com 

a região lateral do corpo que é levemente mais clara, e levemente branco amarelado 

na região abdominal e nos flancos. Parte ventral do pescoço e lábios brancos, na 

região ventral dos membros anteriores e região peitoral até a coxa de cor branca e 

parda, possui tufo de pelos frontais (topete), a cauda na região dorsal da mesma 

coloração do corpo e a região ventral branca. Apresenta olhos pretos, órbita ocular 

grande e orelha pequena com 8,4 cm com a face da orelha interna branca e borda da 

face interna da orelha marrom escuro. Fossa lacrimal relativamente profunda. Possui 

chifres simples e pontiagudos. 

Localização do registro: Distrito de São Lourenço, Vilhena-RO 

Coordenadas geográficas do ponto de coleta: 12°26’55,36”S x 60°30’41,76”W 

Depositado em: Museu Cervidológico do Núcleo de Pesquisa e Conservação de 

Cervídeos (NUPECCE) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” - Campus de Jaboticabal/SP 

N. de tombo: NPC137 N. de tese: T420 

Cariótipo: 2n=69 NF=70 + 4-5Bs 
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Figura 8: Animal na posição lateral 

 

Figura 9: Animal na posição ventral  
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Figura 10: Animal na posição dorsal  

 

Figura 11: Pele aberta taxidermizada do topótipo de Mazama rondoni (T420) 
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Foi realizada uma análise de componentes principais e de cluster (Figura 12 e 

13) utilizando o programa “Paleontological Statistics” PAST (Hammer et al., 2001) a 

partir dos dados quantitativos das medidas corporais do animal coletado (Tabela 6) e 

comparadas com informações de indivíduos disponíveis na literatura e dos indivíduos 

do banco de dados do NUPECCE pertencentes as espécies M. nemorivaga (incluindo 

espécimes do estado de Rondônia, Acre, Pará, Amapá, e da Guiana Francesa), M. 

gouazoubira, M. americana, M. rufa, M. bororo, M. nana.  

 

Tabela 6. Medidas biométricas do topótipo de Mazama rondoni (em cm, massa em 

kg). 

Comprimento da cabeça: 20 cm Corpo: 65 cm 

Largura da cabeça: 7 cm Cauda: 10,5 cm 

Comprimento da orelha: 8,4 cm Metatarso: 19,5 cm 

Distância entre olhos: 4,21 cm Perímetro do pescoço: 23,5 cm 

Mandíbula: 5,87 cm Tórax: 56 cm 

Metacarpo: 12 cm Abdômen: 61,5 cm 

Altura: 49 cm Massa corporal: 12,36 Kg 

 

Nas análises de componentes principais das medidas biométricas e cranianas, 

machos e fêmeas foram colocados na mesma matriz seguindo as considerações de 

Rossi (2000) sobre ausência de dimorfismo sexual para o gênero Mazama. As 

medidas crânio-mandibulares (Tabela 7) foram avaliadas utilizando análise de 

componentes principais e de cluster (Figura 14 e 15) para medir a similaridade entre 

indivíduos e para discriminar espécies (Sneath e Sokal, 1973). 
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Tabela 7. Medidas cranianas do topótipo T420(NPC137) e do holótipo de Mazama 

rondoni representadas em milímetros (mm) de acordo com DRIESCH (1976). 

  NPC137 Holótipo     NPC137 Holótipo  

1. TL 167.80 194.00  19. LLP 36.76 43.00 

2.CL 162.68 178.60  20. LCR 51.23 55.10 

3. BL 148.35 162.00  21. LMR 30.84 29.20 

4. SKL 98.91 104.30  22. LPR 23.01 24.20 

5.PP 50.09 57.50  23. GILO 31.90 28.80 

6. BCA 28.95 32.50  24. GIHO 30.19 30.00 

7. BFA 118.95 114.30  25. GMB 64.19 68.50 

8. NCL 98.97 102.50  26. GBO 28.77 33.50 

9. VCL 75.89 91.90  27. GBBP 40.85 49.40 

10.MFL 101.05 101.60  28. GBFM 14.86 15.00 

11.LNT 93.96 93.30  31. LFB 44.44   

12. LRN 137.68 163.40  32. GBAO 59.17 71.10 

13. LPT 160.67 189.40  33. LBBO 44.77 60.00 

14. AKI 116.11 123.00  34. ZB 68.03 71.20 

15. GLN 48.01 63.50  35. GBAW 18.97 14.20 

16. SLFL 72.40 124.30  36. GBAP 18.52 20.00 

17. MPL 105.28 114.10  37. GPB 50.07 34.30 

18. OPL 68.61 79.20  38. BASION 37.27 49.10 

Crânio 1) Comprimento total 2) Comprimento côndilo-basal 3) Comprimento basal 4) 

Comprimento curto do crânio 5) Pré-molar - prosthion 6) Eixo base-cranial 7) Eixo 

base-facial 8) 9) Comprimento víscero-craniano 10) Comprimento frontal mediano 11) 

Lambda - nasal 12) Lambda - rhinion 13) Lambda - prosthion 14) Acrocrânio 15) Maior 

comprimento dos nasais 16) Comprimento facial - lateral curto 17) Comprimento 

palatal mediano 18) Comprimento palatal - oral 19) Comprimento lateral do pré-maxilar 

20) Distância corrida de dentes 21) Comprimento da linha molar 22) Comprimento da 

linha pré-molar 23) Maior comprimento interno da órbita 24) Maior altura interna da 

órbita 25) Maior largura do mastóide 26) Maior largura dos côndilos occipitais 27) 

Maior largura das bases do processo para-occipital 28) Maior largura do forâmen 

magno 32) Maior largura entre as órbitas 33) Menor largura entre as órbitas 34) 

Largura do zigomático 35) Maior largura entre os nasais 36) Maior largura entre o pré-

maxilar 37) Maior largura palatal 38) Basion - ponto mais alto da crista nucal superior  
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Figura 12: Análise de componentes principais (PCA) da biometria corporal de exemplares do gênero Mazama 
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A análise de componentes principais da biometria (Figura 12) mostrou um 

padrão de sobreposição de pontos para maioria das espécies como M. nana, M. 

gouazoubira, M. nemorivaga, M. temama.   M.bororo e outra aglomeração de pontos 

para as espécies de porte médio como M. bororo e M. americana. 

A árvore de distância morfológica feita a partir das medidas biométricas dos 

indivíduos (Figura 13) mostrou a formação de dois clados principais. Um grupo é 

formado por indivíduos de médio porte sendo M. americana, M. rufa e M. bororo e no 

outro grupo são agrupados o topótipo (T420) junto com M. nana, M. temama, M. 

nemorivaga, M. gouazoubira e também M. bororo, não sendo possível a distinção 

entre as espécies dentro dos grupos.  

 

 

Figura 13: Análise de cluster (UPGMA) da biometria corporal de Mazama 

 



 

30 

 

 

Figura 14: Análise de componentes principais (PCA) da craniometria de alguns exemplares do gênero Mazama. 
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A árvore de distância (Figura 15), construída pelo método UPGMA utilizando 

os caracteres cranianos, assim como na PCA, mostrou dois grupos separados, um 

grupo representando por M. americana e outro grupo separado com o topótipo de 

M.rondoni (T420) com M. nemorivaga, M. gouazoubira, M. nana e o holótipo junto com 

M. bororo e M. rufa, não havendo também distinção entre espécies dentro do grupo. 

 

 

Figura 15: Análise de cluster (UPGMA) de dados craniométricos de alguns 

exemplares do gênero Mazama.  

 

5.2 Análise Citogenética 

Após o pareamento dos cromossomos foram comparados os padrões 

cariotipicos do topótipo coletado T420 (Figura 16) que apresenta 2n=69, 

XY1Y2/NF=71 + 05B com o topótipo de M. nemorivaga da Guiana Francesa (Figura 

17) que apresenta um cariótipo com 2n=69, XY/NF=72 + 03B (Morales Donoso, 2017).  
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Figura 16: Cariótipo do topótipo macho T420 coletado em Vilhena, sob coloração 

convencional Giemsa.   

 

 

Figura 17: Cariótipo do topótipo macho de Mazama nemorivaga, sob coloração 

convencional Giemsa (Morales Donoso, 2017). 
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Figura 18: Cariótipo do topótipo macho T420 coletado em Vilhena, sob bandamento 

G. 

 

 

Figura 19: Cariótipo do topótipo macho T420 coletado em Vilhena, sob bandamento 

C. 

 

O cariótipo analisado apresentou 33 pares autossômico de cromossomo 

acrocêntrico e o cromossomo sexual X submetacêntrico. Foi encontrado a presença 
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do sistema sexual múltiplo (XY1Y2), produto de uma fusão do cromossomo X com um 

cromossomo autossômico. A técnica de bandamento G permitiu o pareamento correto 

dos cromossomos homólogos (Figura 18) e com o bandamento C (Figura 19) é 

possível visualizar a marcação dos centrômeros e também de blocos de 

heterocromatina do cromossomo X, sendo vestígio de um rearranjo cromossômico.  

Além do mais, com a análise da Hibridização in situ fluorescente foi possível 

descrever a translocação dos cromossomos sexuais, no qual o cromossomo X 

apresentou fluorescência das sondas Bta19 ou Mgo15 de acordo com a classificação 

das sondas em Mazama, ou seja, cromossomo 15 de M. gouazoubira, a 130E10 é a 

sonda marcada com Green-dUTP (verde), 50L8 com digoxigenina (rosa) e 188A20 

com biotina (amarela), sendo diferente da translocação encontrada no topótipo da 

Guiana Francesa (Figura 20). 

 

Figura 20: Hibridização in situ fluorescente identificando a translocação dos 

cromossomos sexuais 
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5.3 Análise Molecular   

 

A distância genética calculada para o mitogenoma demonstra que o topótipo 

de M.rondoni T420 apresenta menor distância com M.nemorivaga comparado a outras 

espécies, e está mais próximo dos espécimes M.nemorivaga de Porto Velho e do 

Peru. 

 

  

Tabela 8: Distância genética do topótipo de M.rondoni com M.nemorivaga 
 

T420_Mazama_rondoni_Topotipo_Vilhena 

T359_Mazama_nemorivaga_Tipo_GuianaFrancesa 0,0532 

T24_Mazama_nemorivaga_PortoVelho 0,0075 

T246_Mazama_nemorivaga_JurupariPA 0,0403 

Mazama_nemorivaga_JN632659_Peru 0,0070 

Mazama_nemorivaga_JN632660_ GuianaFrancesa 0,0398 

T321_Mazama_nemorivaga_Amapa 0,0316 

 

 

Para a árvore gerada pela análise do Mitogenoma, foram utilizados 32 

sequencias do banco de dados do Nupecce e sequencias obtidas do GeneBank. O 

melhor modelo evolutivo foi definido para cada gene (tabela3). Nessa árvore é 

possível observar que o gênero Mazama é polifilético, tendo suas espécies 

posicionadas de forma separadas em 3 linhaens, duas na subtribo Blastocerina 

(Figura 21 em azul com M. nemorivaga/ M. gouazoubira) e uma na subtribo 

Odocoileina (Figura 21 em vermelho com M. americana, M. bororo, M. nana e M. 

temama)  
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Figura 21: Árvore filogenética do Mitogenoma da análise de Inferência Bayesiana. 

Em azul representando a subtribo Blastocerina e em vermelho a subtribo 

Odocoileina. 

 

O topótipo T420 de M.rondoni está agrupado junto com M.nemorivaga, onde 

podemos observar a separação de clados, um representado pelo clado norte 

amazônico com M. nemorivaga da Guiana Francesa, e indivíduos do Amapá e Pará, 
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e outro representado pelo clado oeste amazônico, no qual se apresenta o topótipo de 

M.rondoni junto com M. nemorivaga Porto Velho e Peru.  

 

5.4 Análise das amostras do Museu  

 

Todas as amostras do acervo do museu foram extraídas, apesar da 

quantificação do DNA ter uma boa concentração para amplificação, o material antigo 

tem DNA muito degradado e sua amplificação é difícil, além de também ter DNA 

contaminado com micro-organismos e insetos. As soluções de trabalho foram 

preparadas a partir das soluções estoque com uma diluição final de 20 ng / µL.  

Foram amplificados com sucesso apenas os genes Cytb 224bp, ND5 224bp e 

ND5b 249bp, devido ao DNA obtido em amostras de museu ser altamente degradado, 

com baixa quantidade e qualidade (Besnard et al., 2016). 

A distância genética calculada para os genes concatenados Citb e ND5 

demonstra que os espécimes MNRJ841 (0,016), MNRJ1441 (0,05) e MNRJ1371 

(0,0426) tem uma menor distancia com os M.gouazoubira e o espécime MNRJ1372 

(0,08) apresenta menor distância com M.nemorivaga comparado a outras espécies. 

 

Tabela 9: Distância genética entre os espécimes do museu e o grupo de 

M.nemorivaga e M.gouazoubira 

 M.nemorivaga M.gouazoubira 

MNRJ841 0,0905 0,0166 

MNRJ1441 0,1160 0,0500 

MNRJ1371 0,1060 0,0426 

MNRJ1372 0,0810 0,1051 

 

A árvore gerada pela análise do gene mitocondrial dos animais do museu 

evidencia o agrupamento do MNRJ841, MNRJ1441 e MNRJ1371 em um grupo junto 

com Mazama gouazoubira e o MNRJ1372 junto com Mazama nemorivaga (figura 23). 
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Figura 23: Árvore filogenética do fragmento dos genes mitocondriais da Inferência 

Bayesiana 

 

6. Discussão  

 

6.1 Análise morfológica   
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As características morfológicas das espécies do gênero Mazama são muito 

semelhantes, sendo de difícil diferenciação dessas espécies apenas com dados 

morfológicos (Rossi, 2000; Duarte et al., 2008).  

A partir dos resultados do padrão de cores e morfologia externa foi possível 

comparar características o topótipo de M.rondoni que apresenta coloração 

acinzentada com características muito semelhante ao M.nemorivaga, porém com a 

coloração mais escura do que o topótipo de M.nemorivaga recém proposto. A 

presença de mancha superciliar é uma característica que apresenta variação em M. 

nemorivaga (Rossi, 2000), porém, assim como no topótipo de M. nemorivaga o 

espécime não apresenta mancha superciliar (Morales Donoso, 2017). 

Apesar disso, considerando a análise de apenas um exemplar de M.rondoni 

não foi possível a discriminação, ou identificação de um padrão morfológico exclusivo 

e distintivo para essa espécie através das medidas cranianas e biométricas. 

Nas análises de componentes principais da biometria e craniometria e as 

árvores de distância morfológica feita a partir das medidas mostrou apenas a 

formação de dois clados principais. Um grupo formado por indivíduos de médio porte 

sendo M. americana, M. rufa e M. bororo e no outro grupo são agrupados o topótipo 

(T420) junto com M. nana, M. temama, M. nemorivaga, M. gouazoubira e também M. 

bororo, não sendo possível a distinção entre as espécies dentro dos grupos, 

corroborando com os trabalhos de outros autores (Rossi, 2000; Duarte et al., 2008). 

 

6.2 Análise citogenética  

 

O topótipo coletado de M.rondoni (T420) apresenta o cariótipo com 2n=69, 

XY1Y2/NF=71 + 05B diferente do encontrado no topótipo de M. nemorivaga da Guiana 

Francesa que apresenta um cariótipo com 2n=69, XY/NF=72 + 03B (Morales Donoso, 

2017). A variação encontrada em M. nemorivaga é de 2n=67 a 69 e NF=70 a 72 

apresentando cariótipo polimórfico, devido à ocorrência de rearranjos Robertsonianos 

(Duarte, 1998; Resende, 2012; Fiorillo et al., 2013).  

No cariótipo analisado, foi encontrado a presença do sistema sexual múltiplo 

(XY1Y2), produto de uma fusão do cromossomo X com um cromossomo autossômico, 

sendo diferente do sistema sexual encontrado no topótipo de M. nemorivaga (sistema 
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sexual simples - XY) e da fusão Robertsoniana de dois cromossomos autossômicos 

(Morales Donoso, 2017). Resende (2012) em seu trabalho apresenta alguns animais 

da espécie M.nemorivaga com sistema sexual múltiplo, outros com sistema sexual 

simples e a presença de fusão Robertsoniana dos cromossomos autossômicos, com 

6 animas de regiões abaixo do rio Amazonas (Santarém, Imperatriz, Juína, Rondônia, 

Rio branco e Marabá) que apresentavam 33 pares de cromossomo autossômico e 2 

animas de regiões acima do rio Amazonas (Macapá) com 34 pares de cromossomos 

autossômicos, semelhante ao encontrado no topótipo de M.nemorivaga da Guiana 

Francesa nos quais também não possuíam sistema sexual múltiplo. 

Essa alta fragilidade cromossômica encontrada nos Mazama gera uma grande 

diversificação cariotípica dentro do gênero, que não está relacionada com baixos 

níveis de diversificação morfológica dessas espécies (Grooves e Grubb; 1987; Duarte; 

Merino, 1997).  Essas diferenças numéricas ou estruturais entre os cariótipos de dois 

indivíduos podem gerar descendentes inférteis devido ao desbalanceamento no 

número dos cromossomos nos gametas, tendo potencial para separação dessas 

espécies, devido ao início de um isolamento reprodutivo (Abril e Duarte, 2008).  

 

6.3 Análise molecular  

 

Nessa árvore é possível observar que o gênero Mazama é polifilético, 

separando a subtribo Blastocerina (Figura 22 em azul com M. nemorivaga e M. 

gouazoubira) da subtribo Odocoileina (Figura 22 em vermelho com M. americana, M. 

bororo, M. nana e M. temama), corroborando com outros estudos com análises 

moleculares de cervídeos que também observaram a polifilia dos Mazama (Duarte et 

al., 2008; Hassanin et al., 2012; Figueiredo, 2014; Heckeberg et al., 2016 Gutiérrez, 

2017).  

Figueiredo (2014), através da análise filogenética de genes mitocondriais, 

divide a espécie M. nemorivaga em três clados com distribuições biogeográficas 

distintas, um no Norte (Amapá, acima do rio Amazonas), outro no Leste (Pará, nas 

ecorregiões de Tapajós, Xingu e Belém) e outro no Oeste amazônico (Rondônia e 

Acre). Da mesma forma, Morales Donoso (2017), ao analisar um topótipo de M. 
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nemorivaga, que demonstraria o padrão básico da espécie, sugeriu a existência de 

três espécies distintas com o mesmo padrão sugerido por Figueredo (2014). 

De Oliveira et al. (2020) também corroboram com esse resultado mostrando 

alto suporte estatístico de subgrupos de M. nemorivaga incluindo também os animais 

do Espirito Santo, sugerindo M. nemorivaga como um complexo de espécies crípticas. 

Apesar de ser recente a identificação de M. nemorivaga na Mata Atlântica Miranda-

Ribeiro (1919) já destacava a semelhança entre M. rondoni e alguns exemplares do 

Museu Paulista da região do Rio Doce, no estado do Espírito Santo, afirmando que se 

tratava da mesma espécie. 

 

6.4 Análise das amostras de museu  

 

É importante ressaltar que para estudos de táxons extintos ou grupos com 

problemas taxonômicos, amostras de coleções de museus representam uma fonte 

crucial de informação morfológica e genética (Chakraborty et al., 2006).  

O espécime tipo MNRJ841 selecionado por Miranda-Ribeiro, apesar de cair no 

clado de M.gouazoubira, vale ressaltar que esse animal foi encontrado morto e o 

próprio autor relata que a pele já estava em adiantado estado de putrefação. 

Posteriormente, em 1919 o autor declara que o animal que reuniu não tinha a cor 

descrita por ele dos outros animais analisados, sendo mais tendente para o sépiaceo 

castanho (figura 24, 25). 

 

 

Figura 24: Trecho de Miranda-Ribeiro (1914) sobre Mazama rondoni 

Descrição do trecho: “Afinal, numa variante feita nas cachoeiras do Rio Cabixi, 

em extensa mata de umas 14 léguas, a 29 de julho de 1909, me proporcionou o 

Coronel um exemplar adulto, do sexo masculino, encontrado morto numa queda do 
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rio. Preparei o esqueleto, visto como a pele já estava em adiantado estado de 

putrefação; tive, contudo, o cuidado de tomar as notas necessárias.” 

 

Figura 25: Trecho de Miranda-Ribeiro (1919) sobre Mazama rondoni 

Descrição do trecho: “O exemplar que coligi em Piroculuina, macho adulto, não tinha 

quase essa cor, sendo, ao contrário mais tendente para o sepiaceo castanho. 

Além disso, o espécime MNRJ1441 que também está no clado de 

M.gouazoubira (figura 26) é de um couro de uma fêmea jovem que veio de Aripuanã-

Mato Grosso, encontrado morto, apesar do autor confirmar que o animal é M.rondoni 

a identificação de filhotes de Mazama é muito difícil devido a morfologia ser muito 

semelhante entre o gênero.  

 

 

Figura 26: Pele MNRJ1441 de Mazama rondoni 

 

Os resultados mostram que essas amostras da série tipo não são da mesma 

espécie, pertencendo a duas espécies de Mazama que representam as duas 

linhagens dentro do clado cinza M. gouazoubira e M. nemorivaga. Durante a 

classificação taxonômica baseado em morfologia podem acontecer alguns erros de 

classificação para algumas espécies, um estudo com genes mitocondriais mostrou 
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que o lectótipo de crânio e pele da Gazella arabica não eram derivados do mesmo 

animal, sendo de duas espécies que representam duas linhagens monofiléticas 

(Bärmann, et al., 2013). 

Ademais, em suas descrições, Miranda-Ribeiro relata muito bem a diferença 

entre M. simplicicorni e M.rondoni e evidencia várias vezes que a espécie que esta 

descrevendo é semelhante a M. nemorivaga (figura 27) descrevendo também os 

nomes populares que a população local dava para espécie (figura 28), sendo o mesmo 

nome que a população cita para M.nemorivaga, como veado-roxo, por exemplo. 

 

 

Figura 27: Trecho de Miranda-Ribeiro (1914) sobre Mazama rondoni 

“Mais tarde tive o ensejo de um quarto do mesmo veado no mercado de Manaus 

(em novembro) e logo depois, no Museu do Pará vi uma bonita preparação de uma 

pele perfeita, a qual estava etiquetada como C.nemorivagus.” 

 

 

Figura 28: Trecho de Miranda-Ribeiro (1919) sobre Mazama rondoni 

“Os mato-grossenses chamam-no Veado-negro, os amazonenses Veado-roxo, 

os paraenses Phoboca e os pianhiense Guarapa ” 
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Figura 29: Trecho de Miranda-Ribeiro (1919) sobre Mazama rondoni 

“O traço mais notável da sua face é dado pelos olhos que são grandes e negros, 

em relação as orelhas medíocres e grande desenvolvimento da parte posterior do 

corpo que é muito robusta.” 

Outro caso semelhante foi citado por Tate (1939), no qual ele fala do status 

confuso de alguns veados da América do Sul, o autor discute sobre a confusão do 

material tipo de Mazama americana tumatumari, em que o crânio não é de Mazama, 

mas de Odocoileus, porém a pele e outros espécimes são de Mazama. 

 

7. Conclusão  

O presente trabalho demonstrou que o topótipo da espécie M. rondoni, 

apresenta características morfológicas de acordo com o padrão da espécie descrita 

por Miranda-Ribeiro, porém os dados craniométricos não foram conclusivos. Com 

relação aos resultados citogenéticos, o animal possui sistema sexual múltiplo (XY1Y2) 

e cariótipo (2n=69, XY1Y2/NF=71 + 05B). Por fim, os resultados filogenéticos 

mostraram clados separados de M.nemorivaga onde o topótipo de M.rondoni está 

junto com os animais do oeste amazônico, corroboram para uma potencial separação 

dessa espécie. 
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