
Breve compêndio para a identificação de espécies de Hemicycliophora já 

assinaladas no Brasil 

( baseado principalmente em Costa Manso, 1996 )  

 

Os nematoides do gênero Hemicycliophora são ectoparasitas de plantas de ocorrência relativamente comum 

em solos brasileiros. Tais nematoides são chamados em inglês de “sheath nematodes” (= nematoides com 

bainha), pelo fato de apresentarem, aparentemente, duas cutículas revestindo o corpo. 

Na identificação morfológica/morfométrica das espécies do gênero Hemicycliophora, são utilizados com 

frequência valores e relações que também se aplicam aos chamados ‘nematoides anelados’, dos gêneros 

Criconema, Mesocriconema e afins. Os principais valores e relações referentes à Hemicycliophora, que serão 

empregados no presente compêndio auxiliar de identificação, constam abaixo: 

L = comprimento total do corpo, mensurado pela cutícula interna; 

L’ = comprimento total do corpo, mensurado pela cutícula externa; 

a / b / c : são os tradicionais valores demanianos, usados para todos os grupos de nematoides; 

c’ = comprimento da cauda / largura do corpo ao nível do ânus; 

st. = comprimento do estilete bucal, expresso em micrômetros (µm); 

L/st. = comprimento total do corpo / comprimento do estilete bucal;  

oes. = comprimento da extremidade anterior até o final do esôfago; 

ex.p. = comprimento da extremidade anterior até o poro excretor; 

V = comprimento total do corpo / comprimento da extremidade anterior até a vulva (expresso em %); 

VT/VB = comprimento da região pós-vulvar / largura da região pós-vulvar; 

R = número total de anéis do corpo; R st. = número de anéis ao longo do estilete; R oes. = número de anéis 

da extremidade anterior até o final do esôfago; R ex. = número de anéis da extremidade anterior até o poro 

excretor; R v = número de anéis da extremidade anterior até a vulva; R v-an. = número de anéis entre a vulva 

e o ânus; R tail = número de anéis do ânus ao término posterior do corpo.    

Obs: exceto quando ressalvado, os dados das relações morfométricas referem-se à cutícula interna. 

Sabe-se de duas espécies nativas do gênero, H. poranga e H. catarinensis, e de outras – H. belemnis, H. 

chilensis, H. diolaensis, H. loofi, H. lutosa, H. similis e H. typica já relatadas no Brasil, para as quais se 

preparou o presente compêndio de dados morfométricos e ilustrações esquemáticas, visando a facilitar-lhes 

a identificação prática. 

 



Hemicycliophora poranga

Figura 1. Hemicycliophora poranga: vistas gerais da fêmea (de

Hemicycliophora poranga Monteiro & Lordello, 1978. 

 

 

: vistas gerais da fêmea (de Monteiro & Lordello, 1978 e

 

 

Monteiro & Lordello, 1978 e Costa Manso, 1996). 



Tabela 1. Dados morfométricos de parátipos e de populações brasileiras de 

          

Obs.: a espécie já foi assinalada na Argentina, em 

geográficas do globo, além do Brasil. Redescri

variações ocorrentes na morfologia e morfometria. Indicações de que poss

tem sido feitas, como recentemente por van den Berg 

proximidade entre essas duas espécies na análise molecular e de semelhança geral na 

morfometria, há diferenças entre elas

menos até o momento.  

 

. Dados morfométricos de parátipos e de populações brasileiras de H. poranga (de Costa Manso, 1996)

espécie já foi assinalada na Argentina, em alguns países africanos (África do

, além do Brasil. Redescrições foram publicadas buscando expandir o conhecimento das 

variações ocorrentes na morfologia e morfometria. Indicações de que possa ser sinônima de outras espécies

tem sido feitas, como recentemente por van den Berg et al. (2010) em relação à

proximidade entre essas duas espécies na análise molecular e de semelhança geral na 

entre elas, tidas como suficientes, para mantê-las separadas

 

(de Costa Manso, 1996).   

os (África do Sul) e em outras áreas 

ndir o conhecimento das 

a ser sinônima de outras espécies 

. (2010) em relação à H. lutosa. Apesar da 

proximidade entre essas duas espécies na análise molecular e de semelhança geral na morfologia/ 

las separadas e válidas, pelo 



Hemicycliophora chilensis 

                                           

Figura 3. Hemicycliophora chilensis

Hemicycliophora chilensis  Brzeski, 1974 

 

Hemicycliophora chilensis: vistas gerais da fêmea (esq.) e do macho (dir.) [de Costa Manso, 1986).

 

gerais da fêmea (esq.) e do macho (dir.) [de Costa Manso, 1986). 



Tabela 2. Dados morfométricos de populações brasileiras de

 

Há de se destacar que um exemplar macho de 

anterior), coletado em Ilhéus (BA), ou seja, da população 3 de fêmeas constante da tabela acima. Os dados 

morfométricos desse macho foram: L = 0,75 mm; a = 41,5; cloaca/L = 132,0; comprimento do espículo = 36,0 

µm; comprimento do gubernáculo = 8,5 µm; comprimento da cauda = 165,0 µm; R = 422; R ex. = 78; R cloaca 

= 362; e R tail = 60.  

(*): Além daquelas cinco estudadas por Costa Manso (1996), outra população brasileira dessa espécie, da 

Bahia, foi alvo de investigação por Rashid, Ger

. Dados morfométricos de populações brasileiras de fêmeas de H. chilensis (de Costa Manso, 1996).

m exemplar macho de H. chilensis foi obtido para estudo (ve

anterior), coletado em Ilhéus (BA), ou seja, da população 3 de fêmeas constante da tabela acima. Os dados 

morfométricos desse macho foram: L = 0,75 mm; a = 41,5; cloaca/L = 132,0; comprimento do espículo = 36,0 

ernáculo = 8,5 µm; comprimento da cauda = 165,0 µm; R = 422; R ex. = 78; R cloaca 

(*): Além daquelas cinco estudadas por Costa Manso (1996), outra população brasileira dessa espécie, da 

Bahia, foi alvo de investigação por Rashid, Geraert & Sharma, em 1986 (Nematologica, 32: 374

 

(de Costa Manso, 1996). 

foi obtido para estudo (ver ilustração na página 

anterior), coletado em Ilhéus (BA), ou seja, da população 3 de fêmeas constante da tabela acima. Os dados 

morfométricos desse macho foram: L = 0,75 mm; a = 41,5; cloaca/L = 132,0; comprimento do espículo = 36,0 

ernáculo = 8,5 µm; comprimento da cauda = 165,0 µm; R = 422; R ex. = 78; R cloaca 

(*): Além daquelas cinco estudadas por Costa Manso (1996), outra população brasileira dessa espécie, da 

aert & Sharma, em 1986 (Nematologica, 32: 374-397).  



Figura 4/ Tabela 3. Hemicycliophora loofi: ilustrações da fêmea e morfometria de 6 populações do Brasil (de Costa Manso, 1996).

Hemicycliophora loofi  Maas, 1970 

: ilustrações da fêmea e morfometria de 6 populações do Brasil (de Costa Manso, 1996).

 

 

: ilustrações da fêmea e morfometria de 6 populações do Brasil (de Costa Manso, 1996). 



Hemicycliophora typica  

Figura 5. Hemicycliophora typica: população africana, de Madagascar

Figura 6. Hemicycliophora typica: vistas de fêmeas de 

Hemicycliophora typica  de Man, 1921   

 

 

: população africana, de Madagascar, com vistas de fêmeas (à esq.) e do macho (à dir.).

 

vistas de fêmeas de populações do Brasil (à esq.) e Quênia (à dir.) [de Costa Manso, 1996].

, com vistas de fêmeas (à esq.) e do macho (à dir.). 

do Brasil (à esq.) e Quênia (à dir.) [de Costa Manso, 1996]. 



Tabela 4. Morfometria de populações de fêmeas de 

Obs.: Costa Manso (1996) encontrou dois exemplares machos da espécie em uma das populações baianas

(de Itacaré) estudadas, cujos valores e relações bio

0,76; 0,79 mm; a = 38,0; 38,0; cloaca/ L = 135,0; 138,0; comprimento dos espículos = 36,5; 37,5 µm; 

comprimento do gubernáculo = 8,5; 10,0 µm; comprimento da cauda = 148,0; 153,0 µm; R = 420; 463; R ex.

= 84; 88; R cloaca = 370; 391; e R cauda = 50; 72. 

Vale destacar que Rashid, Geraert & Sharma (1986) tiveram oportunidade de estudar uma população baiana 

de Hemicycliophora que foi então identificada como 

reavaliação dessa população feita por Costa Manso (1996) permitiu definir que se tratava na verdade de 

typica, sendo a semelhança geral entre essas duas espécies inclusive destacada pela autora na ocasião. 

. Morfometria de populações de fêmeas de H. typica do Brasil e da África (de Costa Manso, 1996).

Costa Manso (1996) encontrou dois exemplares machos da espécie em uma das populações baianas

estudadas, cujos valores e relações biométricos são resumidamente apresentados a seguir: L = 

0,76; 0,79 mm; a = 38,0; 38,0; cloaca/ L = 135,0; 138,0; comprimento dos espículos = 36,5; 37,5 µm; 

comprimento do gubernáculo = 8,5; 10,0 µm; comprimento da cauda = 148,0; 153,0 µm; R = 420; 463; R ex.

= 84; 88; R cloaca = 370; 391; e R cauda = 50; 72.                            

Vale destacar que Rashid, Geraert & Sharma (1986) tiveram oportunidade de estudar uma população baiana 

que foi então identificada como H. thienemanni (Schneider, 1925) Loos, 1948. Contudo, 

reavaliação dessa população feita por Costa Manso (1996) permitiu definir que se tratava na verdade de 

, sendo a semelhança geral entre essas duas espécies inclusive destacada pela autora na ocasião. 

 

(de Costa Manso, 1996). 

Costa Manso (1996) encontrou dois exemplares machos da espécie em uma das populações baianas 

apresentados a seguir: L = 

0,76; 0,79 mm; a = 38,0; 38,0; cloaca/ L = 135,0; 138,0; comprimento dos espículos = 36,5; 37,5 µm; 

comprimento do gubernáculo = 8,5; 10,0 µm; comprimento da cauda = 148,0; 153,0 µm; R = 420; 463; R ex. 

Vale destacar que Rashid, Geraert & Sharma (1986) tiveram oportunidade de estudar uma população baiana 

er, 1925) Loos, 1948. Contudo, 

reavaliação dessa população feita por Costa Manso (1996) permitiu definir que se tratava na verdade de H. 

, sendo a semelhança geral entre essas duas espécies inclusive destacada pela autora na ocasião.  



Hemicycliophora

 

Figura 7. Hemicycliophora belemnis: vistas das regiões esofagiana e caudal de fêmeas da espécie, com destaque à ocorrência de 

anastomoses e linhas simples descontínuas em alternância ao longo da superfície do corpo (de 

Obs.: machos não foram encontrados na população brasileira (BA) estudada por Costa Manso (1996) e 

variações diversas em valores e relações morfométricos das fêmeas, em especial nos comprimentos do 

corpo (L) e do estilete bucal (st.), pu

africanas (duas do Senegal e uma de Gambia), embora com sobreposição dos dados obtidos. No geral, tais 

valores foram menores na população brasileira em relação às africanas. 

Na tabela 5, apresentada a seguir, são confrontados 

obtidos para dez fêmeas ‘brasileiras’ 

da espécie disponibilizados para exame.

 

Hemicycliophora belemnis  Germani & Luc, 1973 

: vistas das regiões esofagiana e caudal de fêmeas da espécie, com destaque à ocorrência de 

e linhas simples descontínuas em alternância ao longo da superfície do corpo (de 

achos não foram encontrados na população brasileira (BA) estudada por Costa Manso (1996) e 

variações diversas em valores e relações morfométricos das fêmeas, em especial nos comprimentos do 

corpo (L) e do estilete bucal (st.), puderam ser verificadas no confronto dessa população com outras 

africanas (duas do Senegal e uma de Gambia), embora com sobreposição dos dados obtidos. No geral, tais 

valores foram menores na população brasileira em relação às africanas.  

ntada a seguir, são confrontados por Costa Manso (1996) os dados morfométricos 

‘brasileiras’ coletadas junto a plantas de cacaueiro em Ilhéus (BA) e 

disponibilizados para exame. 

 

: vistas das regiões esofagiana e caudal de fêmeas da espécie, com destaque à ocorrência de 

e linhas simples descontínuas em alternância ao longo da superfície do corpo (de Costa Manso, 1996). 

achos não foram encontrados na população brasileira (BA) estudada por Costa Manso (1996) e 

variações diversas em valores e relações morfométricos das fêmeas, em especial nos comprimentos do 

deram ser verificadas no confronto dessa população com outras 

africanas (duas do Senegal e uma de Gambia), embora com sobreposição dos dados obtidos. No geral, tais 

os dados morfométricos 

em Ilhéus (BA) e cinco parátipos 



                                                  



Hemicycliophora diolaensis

 

Figura 8. Hemicycliophora diolaensis: regiões esofagiana e caudal de fêmeas, com destaque a secções 

aspectos da anelação (campo lateral) do corpo evidenciando anastomoses e linhas longitudinais irregulares (de Costa Manso, 19

Obs.: a população brasileira da espécie estudada por Costa Manso (1996) era oriunda de Juquiá (SP), tendo

sido coletada da rizosfera de bananeiras. 

evidenciou que diversos valores e relacões biométricos (L; c’; VT/ VB); R) foram menores para os exemplares 

brasileiros, ao passo que o valor V mostrou

belemnis, como relatado previamente no presente texto. 

Na tabela 6, apresentada a seguir, são confrontados por Costa Manso (1996) os dados morfométricos 

obtidos para 26 (vinte e seis) fêmeas ‘brasileiras’ (pop. 2, Juquiá/SP) e cinco pará

disponibilizados para exame. 

Hemicycliophora diolaensis  Germani & Luc, 1973 

: regiões esofagiana e caudal de fêmeas, com destaque a secções 

aspectos da anelação (campo lateral) do corpo evidenciando anastomoses e linhas longitudinais irregulares (de Costa Manso, 19

população brasileira da espécie estudada por Costa Manso (1996) era oriunda de Juquiá (SP), tendo

sido coletada da rizosfera de bananeiras. O confronto com dados de parátipos africanos (do Senegal) 

evidenciou que diversos valores e relacões biométricos (L; c’; VT/ VB); R) foram menores para os exemplares 

brasileiros, ao passo que o valor V mostrou-se mais alto. Tal tipo de variação foi também 

, como relatado previamente no presente texto.  

, apresentada a seguir, são confrontados por Costa Manso (1996) os dados morfométricos 

fêmeas ‘brasileiras’ (pop. 2, Juquiá/SP) e cinco pará

 

: regiões esofagiana e caudal de fêmeas, com destaque a secções en face da região labial e 

aspectos da anelação (campo lateral) do corpo evidenciando anastomoses e linhas longitudinais irregulares (de Costa Manso, 1996).  

população brasileira da espécie estudada por Costa Manso (1996) era oriunda de Juquiá (SP), tendo 

O confronto com dados de parátipos africanos (do Senegal) 

evidenciou que diversos valores e relacões biométricos (L; c’; VT/ VB); R) foram menores para os exemplares 

se mais alto. Tal tipo de variação foi também observado para H. 

, apresentada a seguir, são confrontados por Costa Manso (1996) os dados morfométricos 

fêmeas ‘brasileiras’ (pop. 2, Juquiá/SP) e cinco parátipos da espécie 



 



Hemicycliophora catarinensis

 

Figura 9. Hemicycliophora catarinensis: regiões

com ocorrência de 

Na tabela 7, apresentada a seguir, constam os dados da população

parátipos), sem a presença de machos, obtida da rizosfera

Catarina e descrita originalmente em Costa Manso (1996).

Hemicycliophora catarinensis  Costa Manso, 1996 

: regiões anterior, esofagiana e caudal da fêmea e aspectos da anelação n

ocorrência de irregularidades (de Costa Manso, 1996). 

, apresentada a seguir, constam os dados da população-tipo de H. catarinensis

parátipos), sem a presença de machos, obtida da rizosfera de plantas de fumo no interior do estado de Santa 

Catarina e descrita originalmente em Costa Manso (1996). 

 

a anelação no campo lateral, 

H. catarinensis (holótipo + 34 

de plantas de fumo no interior do estado de Santa 



 



Hemicycliophora lutosa

 

Figura 10. Hemicycliophora lutosa: vistas gerais da fêmea e do macho

Hemicycliophora lutosa  Loof & Heyns, 1969 

: vistas gerais da fêmea e do macho com detalhes do campo lateral (de Loof & Heyns, 1969).

 

(de Loof & Heyns, 1969). 



Seguem os valores e relações morfométricos obtidos para a população

macho) e holótipo (fêmea), contidos em Loof & Heyns (1969):

A espécie já foi relatada nos estados

ocorre em várias áreas da região geográf

verificou-se que H. lutosa situou-se bem próxima de

molecular, o que levou os autores a realizar observações mais aprofundadas na morfologia e morf

das duas espécies, concluindo-se que há diferenças suficientes entre elas para mantê

menos até o momento.  

 

Hemicycliophora similis

 

Figura 11. Hemicycliophora similis: Regiões esofagiana e posterior do corpo 

morfométricos obtidos para a população-tipo, com destaque ao alótipo (= 

contidos em Loof & Heyns (1969): 

A espécie já foi relatada nos estados brasileiros de MG e SP. Foi originalmente descrita da África do Sul, 

a região geográfica do Transvaal. Em estudo recente (van de Berg 

se bem próxima de H. poranga quando ambas foram caracterizadas por via 

molecular, o que levou os autores a realizar observações mais aprofundadas na morfologia e morf

se que há diferenças suficientes entre elas para mantê

Hemicycliophora similis  Thorne, 1955 

 

: Regiões esofagiana e posterior do corpo da fêmea (de Carvalho & de Bona, 1962).

com destaque ao alótipo (= 

 

Foi originalmente descrita da África do Sul, onde 

Em estudo recente (van de Berg et al., 2010), 

foram caracterizadas por via 

molecular, o que levou os autores a realizar observações mais aprofundadas na morfologia e morfometria 

se que há diferenças suficientes entre elas para mantê-las como válidas, pelo 

arvalho & de Bona, 1962). 



Um único relato de H. similis é conhecido do Brasil, da cidade de São Paulo, junto a plantas de crisântemo. 

Os autores do assinalamento (Carvalho & de Bona, 1962) apresentaram os seguintes dados de morfologia e 

morfometria para os exemplares estudados: 

Fêmeas: n = 6; L = 1,04 – 1,25 mm; a = 20,0 – 26,5; b = 5,7 – 6,5; c = 8,5 – 9,3; oes. = 180,0 µm, em média; V = 

82 - 84%; poro excretor bem no início do intestino, a cerca de oito anéis após o bulbo basal do esôfago; 

útero sem espermateca distinguível; R = 315 – 330; Rv-an = 20, em média. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Na literatura nematológica brasileira, encontram-se ainda menções a H. oostenbrincki Luc, 1958 e H. 

arenaria Raski, 1958 como associadas a plantas de macieira em Minas Gerais (Ferraz, 1980) e cana-de-

açúcar em Pernambuco (Moura & Almeida, 1982). Todavia, os autores não oferecem quaisquer dados sobre 

a morfologia e/ou morfometria dos exemplares observados e estes, tampouco, estão disponíveis para 

exame, carecendo as identificações de maior suporte. 

 

Trabalhos utilizados no preparo do corrente texto e indicados para consulta complementar 

van den Berg, E., S.A. Subbotin & L.R. Tiedt. 2010. Morphological and molecular characterisation of 

Hemicycliophora lutosa Loof & Heyns, 1969 and H. typica de Man, 1921 from South Africa. Nematology 12 

(2): 303-308.    

Brzesky, M.W. & T.S. Ivanova, 1978. Notes on Hemicycliophora de Man. Nematol. Mediterranea 6: 147-162.  

Carvalho, J.C. & A. de Bona. 1962. Hemicycliophora similis em São Paulo. Arq. Inst. Biológico 27: 227-230. 

Costa Manso, E. 1996. Studies on the subfamily Hemicycliophorinae. Fitopatologia Brasileira 21 (2): 197-218.  

Costa Manso, E. 1998. Proposal of new synonyms in Hemicycliophora de Man, 1921 (Nematoda: Tylenchida). 

Nematologica 44: 125-136. 

Chaves, E. 1983. Criconematoidea (Nematoda) from Argentina. Nematologica 29: 404-424. 

 

Chitambar, J.J. 1994. Morphology and life history studies on Hemicycliophora poranga Monteiro & Lordello, 

1978. Fundamental and Applied Nematology 17: 521-525. 

 

Loof, P.A.A. & J. Heyns, 1969. Taxonomy of Hemicycliophora species from South Africa. Nematologica 15: 

464-472. 

Monteiro, A.R. & L.G.E. Lordello. 1978. A description of Hemicycliophora poranga n. sp. from Brazil. Rev. 

Brasileira de Biologia 38: 569-571. 

 


