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1. INTRODUÇÃO

Os Tardigrada constituem um táxon pouco estudado no que diz respeito ao seu
status como grupo, quanto à sua posição no sistema dos Metazoa e quanto a um
sistema geral para os seus subgrupos.
As monografias de MARCUS (1929, 1936) estabeleceram a divisão dos grandes
grupos de Tardigrada. Ainda hoje, os grupos taxonômicos de tardígrados estão
basicamente distribuídos em duas classes: Heterotardigrada e Eutardigrada.
Heterotardigrada, que reúne espécies marinhas e limno-terrestres, é dividido nas
ordens Arthrotardigrada e Echinischoidea (MARCUS, 1927). Outros táxons
supraespecíficos foram acrescentados ao sistema de Marcus: a classe Mesotardigrada
(RAHM, 1937), as ordens Parachela e Apochela (SCHUSTER et al., 1980), e a ordem
Thermozodia (RAMAZZOTTI & MAUCCI, 1983) (Tab. 1).
RAMAZZOTTI & MAUCCI (1982) produziram uma detalhada história taxonômica de
Tardigrada. Seguiu-a a terceira e última edição de uma compilação enciclopédica das
531 espécies de tardígrados conhecidas até então (RAMAZZOTTI & MAUCCI, 1983). A
última revisão do grupo foi publicada por KINCHIN (1994), que apesar de reunir
informações importantes numa leitura agradável e didática, não atualizou o número de
espécies e não esclareceu as relações filogenéticas no grupo. Atualmente, 889
espécies de tardígrados estão descritas, das quais 148 são primariamente marinhas.
Abordagens filogenéticas, que não seguem fielmente o método henniguiano, foram
propostas para as famílias de Heterotardigrada (KRISTENSEN & HIGGINS, 1984a) e
Eutardigrada (BERTOLANI & BISEROV, 1996), para os gêneros de Stygarctidae e
famílias relacionadas (BELLO & DE ZIO GRIMALDI, 1998), para as subfamílias
(POLLOCK, 1995) e gêneros de Halechiniscidae (RENAUD-MORNANT, 1984), para os
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gêneros de Styraconyxinae (KRISTENSEN & RENAUD-MORNANT, 1983) e para as
espécies de Styraconyx (KRISTENSEN & HIGGINS, 1984b) e Florarctinae (RENAUDMORNANT, 1987). KRISTENSEN (1987) elaborou uma análise filogenética manual para
os 12 gêneros de Echiniscidae, da qual foram extraídos 35 caracteres, analisados em
uma abordagem cladística recente (JRGENSEN, 2000).

Tabela 1 - Classificação esquemática do filo Tardigrada. Os táxons marcados com * são
esclusivamente marinhos; o restante é composto predominantemente de espécies limno-terrestres. Os
números entre parênteses indicam a distribuição de 102 gêneros recentes que compõem o filo
(modificado de KINCHIN, 1995).
Classe

Ordem

Família

Sub Família

Heterotardigrada

Arthrotardigrada

Neoarctidae*
Stygarctidae*

— (1)
Stygarctinae (4)
Megastygarctidinae (1)
— (1)
— (1)
Halechiniscinae (3)
Orzeliscinae (2)
Dipodarctinae (1)
Florarctinae (3)
Styraconyxinae (10)
Euclavarctinae (6)
Tanarctinae (3)
Archechiniscinae (1)
— (1)
— (2)
— (2)
— (1)
— (1)
— (12)
— (1)
— (12)
— (2)
— (5)
— (1)
Hypsibiinae (12)
Itaquasconinae (4)
Diphasconinae (4)
— (2)
— (3)
— (1)

Neostygarctidae*
Renaudarctidae*
Halechiniscidae*

Echiniscoidea

Mesotardigrada
Eutardigrada

Thermozodia
Parachela

Apochela
Incertae sedis

Batillipedidae*
Coronarctidae*
Echiniscoididae*
Carphanidae*
Oreellidae
Echiniscidae
Thermozodiidae
Macrobiotidae
Eohypsibiidae
Calohypsibiidae
Necopinatidae
Hypsibiidae

Microhypsibiidae
Milnesiidae

Geralmente reconhecidos como um filo, os Tardigrada são intrigantes animais
metaméricos recentemente posicionados no táxon Ecdysozoa por AGUINALDO et al.
(1997), em sua análise molecular. Uma discussão detalhada das relações internas
desses ecdisozoários, baseada na morfologia dos grupos, também foi apresentada por
CHRISTOFFERSEN et al. (1997). Segundo esses autores, Aschelminthes é considerado
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um grupo monofilético que, junto com Pentastomida e Tardigrada, forma um clado
considerado como grupo-irmão de Arthropoda. Esta proposta opõe-se à maioria das
hipóteses anteriores, inclusive aquelas originadas por análises moleculares, que
aproximam Tardigrada de Onychophora e Arthropoda, formando o tradicional táxon
Panarthropoda. Entretanto, o sistema de CHRISTOFFERSEN et al. (1997) esclarece a
controvérsia acerca do posicionamento do filo, que compartilha caracteres tanto com
Arthropoda (e.g., presença de placas cuticulares e apêndices birremes) quanto com
Aschelminthes (e.g., aparato bucofaríngeo e perda de órgãos respiratórios,
circulatórios e excretórios).
ASSUNÇÃO & CHRISTOFFERSEN (1994), numa análise cladística preliminar dos
táxons superiores de Tardigrada e, mais recentemente, na versão revista e atualizada
dessa análise (CHRISTOFFERSEN & ASSUNÇÃO, no prelo), propuseram um novo
sistema para o grupo (Figs. 1 e 2, Tab. 2). Neste sistema, Heterotardigrada,
Arthrotardigrada e Echiniscoidea não foram aceitos como táxons monofiléticos. Em
contrapartida, propuseram Digitopoda como um táxon superior cuja sinapomorfia é o
surgimento único de dígitos e que inclui a maioria dos tardígrados marinhos (i.e.,
Neostygarctus, Halechiniscidae, Renaudarctidae e Batillipedidae). Além disso,
Digitopoda foi considerado grupo-irmão do táxon marinho Stygarctidae, ambos
incluídos em Macrocephala. Neoarctus, desvinculado de Stygarctidae, serve como
grupo externo a Macrocephala. A proposição deste último táxon baseia-se, entre
outros caracteres, na hipótese de incorporação, à cabeça, de um par de apêndices
sensoriais (cirro lateral e clava primária) normalmente localizados na região escapular
ou perdidos no restante dos táxons de Tardigrada. Adicionalmente, Prototardigrada foi
proposto como grupo-irmão de Macrocephala, que reúne todos os outros táxons de
tardígrados.
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