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 No livro Informação: uma história, uma teoria, uma enxurrada (2013), 

James Gleick expõe uma ótima história da informação, principalmente da teoria 

matemática da informação, publicada por Claude Shannon em 1948, e das 

transformações que esse trabalho ajudou a promover no mundo contemporâneo. 

Sobre a história anterior da informação, Gleick diz que “O alfabeto foi um 

fundamento de informação”, e também aponta que o DNA é um pacote de bits. 

A ideia de que o DNA é um pacote de bits foi antecipada no livro What is Life? 

the physical aspect of the living cell (1944), no qual Erwin Schrödinger 

propôs a ideia seminal de que a informação genética estaria contida nos 

cromossomos em um cristal não periódico. A ideia estimulou trabalhos com o 

propósito de se entender a maneira como essa informação é quimicamente 

estruturada. A estrutura do DNA com arquitetura de hélice dupla foi finalmente 

decifrada em 1953 por Francis Crick e James Watson, que se inspiraram em 

imagem não publicada de difração de raios X por DNA cristalizado, obtida por 

Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Crick, Watson e Wilkins ganharam o 

prêmio Nobel de Medicina em 1962, quando Franklin já havia morrido.  

 A informação escrita no DNA emprega quatro letras A, C, G e T, que 

simbolizam respectivamente as quatro bases, adenina, citosina, guanina e 

timina, que formam a essência da composição química da célebre molécula. 

Essas bases se organizam em trios – códons – que codificam a forma como o 

DNA controla todas as funções de um organismo vivo. A evolução da vida, 

fundamentalmente, é a evolução da molécula do DNA, que com o tempo foi se 

diversificando em incontáveis sequências das quatro letras.  

 

Comunicação entre seres vivos 

 

Os animais comunicam entre si por meio de sinais físicos diversos: sons, 

olhares, gestos .... Animais e plantas empregam também sinais químicos para 

a comunicação. Os sistemas de informação foram se diversificando e também 

se elaborando ao longo da evolução. Consideremos, a título de ilustração, as 

estratégias empregadas pelas angiospermas (plantas produtoras de flores), o 

mais diversificado e bem-sucedido grupo de plantas, que substituíram as 

coníferas como árvores dominantes entre 60 e100 milhões de anos atrás. Além 

de flores, as angiospermas também produzem sementes envolvidas em um 

fruto. As flores são o órgão de reprodução sexuada das angiospermas, e 

precisam ser polinizadas. Para atrair pássaros e insetos polinizadores, a flores 

sinalizam sua presença por meio de cores chamativas; quase nunca são verdes 



para que não sejam confundidas com as folhas da planta. Como recompensa 

para os polinizadores, produzem néctar. Também anunciam sua presença por 

meio de odores. As plantas que se especializam na polinização por insetos 

noturnos são pequenas e visualmente pouco chamativas, mas, para compensar, 

durante a noite produzem perfume muito intenso.  

As fores polinizadas resultam em frutos, em cujo interior fica protegida a 

semente. Enquanto as sementes não estão prontas para germinação, as frutas 

têm cor verde, para se confundirem com as folhas, e são duras, amargas ou 

adstringentes.  Quando a semente amadurece, também amadurece o fruto e 

neste estágio ele adquire coloração não-verde e fica perfumado. Com esses 

sinais físicos e químicos, os frutos atraem animais que os comem e assim 

dispersam as sementes. Observe-se que o néctar e o fruto não são elementos 

de comunicação, mas bônus que a planta oferece aos animais que ajudam na 

sua reprodução e dispersão. 

Os animais sociais comunicam-se mais intensamente. Os humanos 

desenvolveram a fala, hoje restrita ao Homo sapiens, mas provavelmente já 

existente entre os neandertais (Homo neandertalenses). Por meio da 

linguagem falada, é possível que um indivíduo passe a outros informações sobre 

eventos ocorridos em locais remotos no espaço e no tempo, ou que lhes exponha 

ideias, sentimentos ou alguma estratégia de ação. A fala possibilita ainda que as 

sociedades humanas compartilhem elementos culturais, como valores, crenças 

e lendas sobre o seu passado. A invenção da escrita ampliou enormemente a 

capacidade humana de comunicação: possibilita que ela fique registrada e que 

possa ser acessada por pessoas que habitam locais remotos, mesmo milênios 

após o registro escrito. A fala foi fundamental para o sucesso adaptativo do ser 

humano, e depois dela a escrita foi essencial para que os humanos se 

organizassem em sociedades muito numerosas.  

 

 Animais eussociais 

 

 A eussocialidade é o mais alto grau de organização social. Ela é pouco 
comum, mas ocorre com grande frequência nos insetos da ordem Hymenoptera, 
nos quais ela surgiu independentemente pelo menos 11 vezes.  As vespas, 
popularmente conhecidas como marimbondos, as abelhas e as formigas são 
representantes da referida ordem. O número de espécies de cada uma dessas 
classes e os números de organismos nelas envolvidos são enormes. Só de 
formigas há cerca de 12,5 mil espécies catalogadas e estima-se que outro tanto 
aguarde identificação e catalogação. Estima-se também que a massa total das 
formigas do planeta equivalha à massa de todos os seres humanos. Na 
superclasse (Hexapoda) dos insetos, a eussocialidade envolve pelo menos três 
fatores: a) diferentes gerações de adultos convivem no mesmo ninho; b) há 
participação cooperativa no cuidado com a prole; c) a sociedade divide-se em 
duas grandes castas, a de reprodutores e a de operárias, e estas últimas se 
dividem em subcastas. 
 As formigas são os insetos mais amplamente estudados, e a elas daremos 
atenção especial. O grande especialista em formigas é Edward O. Wilson 
talvez, o mais famoso naturalista vivo.  Ele descobriu e descreveu mais de 250 
espécies de formigas. Junto com Bert Hölldobler, publicou em 1990 o 



monumental livro The ants. Nos quase 30 anos após a publicação do livro, tem 
havido mais intensa pesquisa experimental sobre formigas, com o emprego de 
métodos engenhosos que elucidaram muitos aspectos do seu comportamento. 
Como esse comportamento é muito diversificado entre as espécies, tem-se 
ainda uma visão bem limitada do assunto. Mas o que já se conhece é 
maravilhoso e encanta quem dedique algum tempo ao seu estudo. 
 Nos himenópteros, o sexo é determinado pelo sistema haplodiploide. 
Neste, os machos têm apenas um conjunto de cromossomos, herdados do pai, 
e as fêmeas têm dois conjuntos, um herdado do pai e o outro, da mãe. Nesse 
caso, as irmãs por parte de pai e mãe (irmãs bilaterais) têm um índice de 
parentesco r = ¾, pois compartilham todos dos genes oriundos do pai e metade 
dos genes oriundos da mãe. Já o grau de parentesco com a mãe e com as filhas 
é de r = ½. Em uma colônia de formigas, há uma fêmea fértil, chamada rainha 
(em colônias maiores pode haver duas ou mais) que produz todos os ovos. Há 
ainda jovens, machos e fêmeas férteis e alados, todos virgens. Em dado dia 
da primavera, levantam o voo nupcial, no qual se acasalam com parceiros da 
sua colônia ou de outras. Os machos perdem suas asas e morrem; já as fêmeas 
fertilizadas (por um ou alguns machos) destroem suas asas e tentam cavar um 
buraco em local apropriado, que será seu ninho e onde tentará estabelecer sua 
própria colônia. Isso costuma ocorrer após um período de chuva, o que facilita a 
perfuração do ninho. Menos de 1% das fêmeas aladas que levantam o voo 
nupcial sucedem em criar sua colônia. Colônias vizinhas podem eventualmente 
se fundir, formando supercolônias com mais de uma rainha. 
 Numa colônia, além das castas dos procriadores, há as operárias, todas 
fêmeas, que se dividem em subcastas diversas: enfermeiras que cuidam da prole 
(ovos, larvas e pupas), faxineiras, que fazem a limpeza do ninho, soldados, que 
protegem a colônia. e forrageiras, que coletam alimentos para a alimentação de 
todos. Em algumas espécies, a divisão de trabalho pode ser mais elaborada. O 
sistema de castas não tem base genética, é definido pelos cuidados e 
alimentação destinados aos ovos, larvas e pupas. A casta de uma dada formiga 
sequer é vitalícia. A casta dos soldados realiza a tarefa mais arriscada da 
colônia. Por um desses milagres de ‘inteligência’ que a evolução realiza, a 
colônia transforma em soldados formigas mais velhas, cujo tempo adicional de 
vida é menor. Como apontou Martin Nowak (Nowak 2011), enquanto nós 
humanos mandamos nossos jovens para a guerra, as formigas mandam suas 
velhinhas. 

William D. Hamilton (1936-2000) deu o nome de super-irmãs às irmãs 
bilaterais himenópteras. Em 1964 formulou uma extensão da teoria darwiniana 
da evolução tradicional (Hamilton 1964). Nesta, sem apoio nas ideias do próprio 
Darwin, considera-se apenas a transmissão lineal de genes – redescobertos em 
1900 – dos pais para os descendentes, e a aptidão dos organismos é medida 
pela sua capacidade de gerar prole. Hamilton considerou ainda a transmissão 
colateral de genes, cuja importância já tinha sido reconhecida por Ronald 
Fischer (1890-1962) e J. B. S. Haldane (1892-1964), criando assim o conceito 
de aptidão inclusiva por meio da seleção de parentesco (kin selection). Com 
esses conceitos, e ainda outros, construiu toda uma teoria sobre a evolução 
biológica da cooperação. 

Como compartilham mais genes com as irmãs do que com suas possíveis 
filhas as fêmeas himenópteras transmitem mais eficientemente seus genes 
abrindo mão da geração de prole própria e cuidando dos filhos da rainha sua 



mãe, o que se torna ainda mais claro quando consideramos o baixíssimo 
sucesso das fêmeas aladas que levantam o voo nupcial em finalmente tornarem-
se rainha de uma nova colônia. Segundo Hamilton, isso teria favorecido a 
evolução da eussocialidade em himenópteros. Hölldobleer e Wilson (1990, 
p.184) afirmam o seguinte fato empírico em favor da tese: “At the same time true 
eusociality is very nearly confined to the Hymenoptera, where it has arisen at 
least eleven times independently”. Hölldobleer e Wilson (1990, pp.199-201) 
também citam vários experimentos que demonstram a capacidade de formigas 
e abelhas operárias de reconhecer o grau de parentesco com outro membro da 
mesma espécie que nunca viram antes. No caso de abelhas, em que os 
experimentos são mais fáceis, uma abelha pode distinguir, à primeira vista, uma 
irmã de uma meia-irmã e uma prima de outra abelha com a qual não tem 
parentesco. A teoria foi muito amplamente aceita por mais de três décadas, mas 
em 2010 foi contestada em um artigo (Novak, Tarnita e Wilson, 2010) e depois 
disso em dois livros (Novak 2011, Wilson 2012). Cinco cartas foram enviadas à 
revista Nature contestando a correção do artigo de 2010, assinadas no total por 
cerca de 150 biólogos que compõem um verdadeiro who-is-who da teoria da 
evolução. Mas a questão ficou polêmica, Nowak e principalmente Wilson 
desconsideram os muitos fatos empíricos que antes haviam enfatizado, e temos 
que aguardar sua solução consensual. 

 
Comunicação química entre formigas 
 
A população de uma colônia de formigas é muitas vezes enorme. 

Consideremos o gênero Atta, a que pertencem todas as espécies de saúva, a 
formiga cortadeira que atormenta os agricultores e jardineiros dos própicos. A 
rainha das saúvas é a conhecida tanajura. Durante sua vida de 20 a 30 anos, 
uma tanajura pode pôr 10 milhões de ovos por ano. Uma colônia de saúvas com 
3 anos já pode ter alguns milhões de formigas, se o local é apropriado. O 
funcionamento radicalmente cooperativo – segundo Edward Wilson, Marx 
advogou o regime certo para a espécie errada – dessa comunidade requer um 
elaborado sistema de comunicação que se faz principalmente por via química. 
Ainda segundo Wilson, as formigas usam de 10 a 20 feromônios para 
comunicação entre membros de uma colônia. Todos eles são cadeias de 
hidrocarbonetos. Alguns são muito pouco voláteis, o que enfraquece seu odor, 
que só pode ser percebido por outra formiga situada a poucos centímetros, mas 
o torna mais duradouro. Outros são muito voláteis, emitindo por isso odor 
perceptível a grandes distâncias. As formigas detectam odores pela extremidade 
de suas longas antenas articuladas, extremamente sensíveis. Às vezes a 
formiga movimenta suas antenas para detectar gradientes de concentração de 
moléculas aromáticas. As formigas são capazes de discriminar dois feromônios 
muito semelhantes. Experimentos demonstram sua capacidade de distinguir um 
hidrocarboneto com 25 carbonos de outro com 24.  

 
Odor da colônia 
 
Cada formiga de uma colônia tem um odor específico que permite o 

reconhecimento das outras como membro da colônia. Esse odor tem várias 
fontes. Parte dele pode ser, como sugerem alguns experimentos, de origem 
genética, e nesse caso emitido por cada membro nato da família. Outro odor 



pode ser oriundo de todos os membros da colônia, em parte determinado por 
fatores ambientais e integrado na percepção de todos como uma gestalt. Um 
terceiro odor é aparentemente gerado pela rainha. 

 
Odor da trilha 
 
As formigas forrageiras se afastam até cerca de 200 metros do ninho. 

Durante a noite, podem voltar para casa seguindo seu odor pessoal deixado na 
ida. Durante o dia, elas usam um pedômetro (contador de passos), registros de 
mudança da direção dos passos, e a posição do sol, que determinam com 
precisão pelo padrão de polarização da sua luz solar ultravioleta espalhada pela 
atmosfera. Um circuito neuronal inato integra esses dados e diz em que direção 
e a que distância se encontra o ninho. Se a formiga encontra alimento valioso, 
ao voltar para o ninho libera um feromônio específico, bastante volátil e por isso 
poderoso sinalizador da trilha. Outras formigas forrageiras seguem 
imediatamente a trilha, trazem comida e reforçam o sinal da trilha com nova 
carga de feromônio. Quando o alimento é exaurido, o feromônio deixa de ser 
liberado e o odor da trilha desaparece. A figura 1 mostra uma trilha de formiga 
cortadeira cruzando um gramado. 
 

 
 

Figura 1 – Trilha de formiga cortadeira. Fonte: Wikipedia Commons 

 
 
 Dança das abelhas 
 
 Assim como as formigas, as abelhas usam feromônios para comunicação 
entre membros da colônia. Mas no gênero Apis, que inclui as abelhas grandes 
produtoras de mel, originário da Eurásia e hoje espalhado pelo ser humano por 
todos os continentes, há uma forma de comunicação simbólica que tem 
encantado as pessoas e é objeto de intensa investigação. Falamos da dança das 
abelhas, por meio da qual uma operária forrageira informa às outras a posição 



de uma fonte de néctar ou de pólen, de uma fonte de água ou de um bom local 
para a construção de uma nova colmeia. Esta dança tem sido observada há uns 
dois séculos, mas só foi decifrada em 1927 pelo etologista austríaco Karl von 
Frisch (1886-1982), que ganhou por isso o prêmio Nobel de Medicina em 1973 
(https://en.wikipedia.org › wiki › Karl_von_Frisch). Nos seus estudos anteriores, 

von Frisch já havia demonstrado que as abelhas têm um sofisticado sistema de 

orientação. Assim como as formigas, determinam muito precisamente a posição 

do sol. Além do mais, têm um relógio interno pelo qual podem acompanhar a 

evolução dessa posição, mesmo estando no interior da colmeia. Se encontra um 

aglomerado de flores, a forrageira comunica seu achado às irmãs, com muita 

ênfase, por meio de uma dança realizada no interior da colmeia. Quanto as flores 

estão a menos de 100 metros, ela realiza uma dança circular repetitiva, 

alternadamente nos sentidos horário e anti-horário. Para distâncias maiores, 

realizam a chamada dança do requebrado, pela qual podem informar tanto a 

distância quanto a orientação das flores, tomando a orientação do sol como 

referência. O simbolismo da dança é ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 – Dança do requebrado das abelhas. Fonte: Wikipedia Commons 

 
A dança é sempre realizada numa superfície vertical da colmeia. Começa 

com um deslocamento retilíneo, de comprimento padronizado, durante o qual a 
abelha requebra o posterior do abdômen. O ângulo do deslocamento com a 
vertical indica o ângulo que caminho até as flores faz com a direção do sol, e a 
velocidade com a qual a abelha se desloca é inversamente proporcional à 
distância da colmeia às flores. Se a distância é 1 km, o deslocamento dura 1 s, 
se é 500 m ele dura 2 s. Findo o deslocamento, a abelha volta à posição inicial 
em uma trajetória arqueada, alternadamente de um e do outro lado do 
deslocamento retilíneo. Enquanto requebra, a abelha emite sons que sinalizam 
a qualidade e a natureza da fonte.  A dança costuma ser repetida centenas de 
vezes, para que as companheiras entendam. É comum que a dançarina 
interrompa a repetitiva dança para mostrar uma gotícula de néctar, cujo odor ela 
quer também informar. 



Não há consenso entre os pesquisadores quanto ao grau de 
compreensão da comunicação pelas companheiras. Em épocas em que as flores 
são abundantes, a dança desperta pouco interesse na colônia. Nas regiões de 
clima temperado, em que as flores são mais dispersas, a dança é menos efetiva. 
Em regiões tropicais, as flores mais frequentemente se encontram em 
aglomerados, o que leva a maior interesse pela informação. Como o gênero Apis 
evoluiu principalmente em climas temperados, alguns estudiosos especulam que 
a dança evoluiu inicialmente para a indicação de um bom local para uma colmeia, 
uma vez que as abelhas Apis são migratórias.  
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