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Os tardígrados (Filo Tardigrada), conhecidos como ursos aquáticos, são

animais minúsculos de oito pernas, que vivem em praticamente todos os

ambientes do planeta Terra onde haja água, doce ou salgada. São parentes

dos artrópodes (Filo Arthropoda) e possuem uma característica em

comum que é a presença de um exoesqueleto, o qual é totalmente trocado

toda vez que estes animais crescem, processo chamado de muda ou

ecdise. Tardígrados, artrópodes e um outro grupo chamado onicóforos

(Filo Onychophora), são animais aparentados que chamamos de pan-

artrópodes. Estes animais surgiram durante o pré-cambriano, há cerca de

550 a 600 milhões de anos atrás, sendo atualmente o mais diverso e

abundante grupo da fauna, correspondendo a mais de 80% das espécies

conhecidas. Além de existirem milhares de espécies de pan-artrópodes,

eles ocupam os mais variados ambientes do planeta, exploram diversos

tipos de recursos e participam em vários níveis tróficos das cadeias

alimentares. Dessa forma, são considerados fundamentais para o

equilíbrio dos ecossistemas pois desempenham importantes serviços

ecológicos. 

 

Prefácio 



Prefácio 

 
Neste livro, vamos contar um pouco da história dos tardígrados, sua

biologia e curiosidades. Na verdade, eles se tornaram famosos por

possuírem diversos super poderes relacionados às suas capacidades

incríveis de viverem e resistirem a ambientes extremos, como em altas e

baixas temperaturas, no vácuo espacial, fontes hidrotermais e

profundezas oceânicas. São organismos extraordinários que, muitas

vezes, apresentam densidades populacionais muito altas, explorando

diversos recursos na natureza, desde bactérias a células de animais e

plantas. Suas formas de resistência, chamadas de cistos, os permitem

viver sem água e em taxas metabólicas próximas de zero, por vários anos

ou décadas. Durante este período de dormência eles não envelhecem, o

que tem intrigado e despertado o interesse da comunidade científica para

pesquisar os tardígrados. De fato, são animais fascinantes, importantes

para o equilíbrio dos ecossistemas e para possíveis descobertas

científicas. Este livro é um convite para que você conheça mais sobre os

tardígrados e se encante com as diversas formas de expressão de vida

apresentadas pelos animais do nosso planeta Terra!

 



 Somos conhecidos como

"ursos aquáticos", por sermos

parecidos com ursinhos! Só

que somos muito pequenos,

microscópicos, temos oito

pernas e o melhor, temos

super poderes.

 Uma marcha ursina desajeitada, o corpo barrigudo e as

pernas com garras são nossa marca de "ursos aquáticos".  

Mas, calma aí! Afinal, quem são os tardígrados?  



Vivemos principalmente

em locais chamados de

semiaquáticos, ou seja,

solos úmidos, nas folhas,

musgos e nas águas doce

ou salgada.

Existem mais de 1.200 espécies diferentes de tardigrádos.

Mas você sabe os lugares onde podemos encontrá-los?



Minha boca tem

estiletes que parecem

canudinhos para

sugar o alimento.

Tardígrados se alimentam de líquidos que sugam das células

de plantas, bactérias, algas ou predam animais bem pequenos.



 Os tardígrados adoram reunir os amigos para um luau

na praia nos dias de chuvas de meteoros.  

Adoramos nos

divertir e conhecer

lugares diferentes do

planeta Terra.



Gente!

 Vocês não vão acreditar!

Advinha quem tá no céu?

Nosso amigo Amendoim

voltando da viagem espacial.

Ai que gracinha ele com

sua fantasia de

astronauta! Adoro quando

ele usa o super poder de

resistir a gravidade

espacial!



 Tardígrados são resistentes ao alto vácuo e quando pegam

carona nas naves espaciais conseguem retornar vivos a Terra.

Gente, olha que coisa

mais linda que é a Terra

vista aqui do espaço! 

Bonitinha demais!



Estava com saudade 

de vocês! Meus amigos

extraordinários! Vamos

aproveitar esse luau e colocar

o papo em dia! Me contem

como estão usando 

seus super poderes!

 

 

Amendoim , tvve uma ideia!

Vamos contar sobre as

nossas aventuras e

capacidade de viver em

lugares incríveis e extremos

da Terra?

 

 



300 m

O que? Só até 300 metros?

Nós tardígrados podemos viver em

várias profundidades e temos um

grande super poder de resistir a

pressão, podendo explorar até

6000 metros de 

profundidade.

6000 m

Nós humanos temos

capacidade de mergulhar

no máximo até 300 metros

no fundo do mar.



É real! Os tardígrados conseguem sobreviver em temperaturas

extremas! Incrível, eles toleram o calor de até 149°C.

Amamos relaxar nesse

calor vulcânico! Dia ótimo

para ler um livro e

aquecer meu coração

tardígrado!

149°C



Enquanto isso, outros tardígrados vivem nas geleiras e

toleram inacreditáveis temperaturas de até -272°C.

Nada melhor que um

rolé de iceberg nessas

águas geladas da

�oelândia!

-272°C

Esse friozinho

pedi um chocolate

quente!



Humanos precisam se proteger da radiação solar, já os

tardígrados conseguem resistir a exposição dos raios mais

de 1000 vezes os valores tolerados por outras espécies.

Amo praia!

E nasci mesmo com muita sorte!

Resistir a intensa radiação solar,

conseguir me proteger, sem

precisar usar protetor e, ainda,

pegar esse bronzeado

 lindo!

Que sonho ter esse

super poder! Mesmo

com protetor preciso

da sombra!



Nós tardígrados, 

quando falta comida e água,

conseguimos sobreviver usando 

 capacidades especiais de

hibernação! Vamos te contar 

de onde vem esse nosso 

poder!

 

 

A gente não parece com

urso só na aparência!

Ursos alimentam e

guardam reservas de

energia para hibernar

durante o inverno! 

 

 

Mas como os tardígrados conseguem ter

poderes tão extraordinários?



A hibernação é também chamada de  "dormência" e serve

para o animal economizar sua energia. Se ocorrer uma forte

seca, por exemplo, tardígrados podem secretar uma

estrutura protetora, chamada de cisto e se proteger por

muito tempo dentro dele!

Essa capa protetora

tem uma parede

dupla, que a torna

super resistente!

Dentro do cisto

ficamos com as

pernas recolhidas e

com pouca água no

corpo!



Os tardígrados podem permanecer por anos dentro das estruturas

de proteção. Ficam imóveis, com o corpo trabalhando o mínimo

possível! Este tipo de dormência extrema tem nomes bem difíceis:

anabiose, ou quando ficam secos por muitos anos, criptobiose!

Ei, você tem ideia de

quantos anos já se

passaram?

Amiga, acho que

somente 107 anos,

pelas minhas

contas!



Acreditam que

fiquei na forma de

cisto por 120 anos

nesta estante ?

Deu até saudade do

mundo aqui fora!

Adoro dar um

cochilo depois do

almoço!

Durante o tempo que ficam protegidos e paralisados  eles não

envelhecem! Como se parassem no tempo, como uma mágica!



Os cistos e ovos dos tardígrados são super leves e resistentes e

podem ser transportados facilmente pelo vento!

Lá se vão meus filhotes

mundo a fora! Bonitinhos

demais! Cuidem-se e não

esqueçam de usar seus

super poderes!



Também podem ser transportados por vários tipos de animais,

como aves e insetos, ajudando os pequenos tardígrados a se

espalharem por todos os lugares da Terra.!

Que aventura essa

carona com esse

besouro divertido e de

voo desajeitado !



Nosso corpo possui um esqueleto

 externo, uma estrutura protetora que

reveste todas as suas partes, chamada de

cutícula! Geralmente trocamos a cutícula

umas seis vezes até ficarmos adultos!

Parecido com o que faz nossos

 parentes insetos, como

 as cigarras! 

 

 

Como os tardígrados crescem?



Na maioria das espécies existem tardígrados machos e fêmeas.

Geralmente os machos são bem menores que as fêmeas!

Nada melhor do

que um por do sol

em família! 

 

 



 Em geral, as fêmeas colocam entre 01 a 30 ovinhos. Lembram do

exoesqueleto que eles trocam quando crescem? Então, é muito

comum elas aproveitarem esta estrutura para colocar os ovos,

para que possam ficar protegidos até o nascimento dos filhotes!

Com 14 dias já estamos

prontos para sair do

ovo e começarmos

nossas aventuras! 

 

 



Imagine a festa! Nós

tardígrados geralmente

estamos aglomerados e

vivemos em grandes

famílias!

 

 

Devido a rápida reprodução, as populações de tardígrados

podem ser gigantescas, chegando a inacreditáveis 300 mil no

solo e mais de 2 milhões nos musgos por metro quadrado. 



Na natureza, os incríveis tardígradas podem viver desde alguns

meses ou, com o uso dos seus super poderes ,viver por vários anos.

Adoramos brincar no

dia das bruxas! Os

morcegos acham que

somos imortais! 

 

 

1897 - 2021



No nosso planeta, todos os seres vivos estão conectados de alguma

forma. Os tardígrados, mesmo microscópicos, se alimentam de algas,

bactérias, plantas e animais. Desta forma, eles participam da ciclagem

de nutrientes e dos ciclos que mantêm nossa casa em equilíbrio.

Aqui do espaço, todas as espécies

 da Terra são invisíveis, sejam

tardígrados ou humanos! Porém,

todas elas contribuem de alguma

forma para a saúde do nosso

planeta. Muitas vezes,

 "o essencial é invisível

 aos olhos".

 

 



Amendoim, foi ótimo você

 ter passado por aqui e nos

lembrando como temos poderes

mágicos! Temos histórias

incríveis para contar aqui da

Terra!

 

 

Amigos, estou super feliz de ter

aterrissado aqui e encontrado

vocês, ouvido tantas histórias e

ajudado a fazer com que mais

pessoas nos conheçam!

 

 



A história dos tardígrados é fascinante. Animais extraordinários e

invisíveis. Já parou para pensar quantos organismos nós não

conhecemos e nunca vimos? Quando conhecemos a natureza e seus

animais, temos ainda mais vontade de ajudar a preservá-los.



Se você gostou da história do tardígrado Amendoim e seus amigos,

ajude-nos a protegê-los. Eles precisam de água para continuar

vivendo. Dessa forma, precisamos preservar nossos rios, mares e

florestas. Nós somos um time de defensores da vida, de todos os

seres vivos que habitam este planeta! Quer ser um guardião do

planeta? Podemos usar nosso grande super poder humano, nossa

inteligência, para inventarmos uma fórmula mágica de viver sem

agredir a natureza! O que acham? Vamos juntos?

 Vamos de mãos dadas com natureza!
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