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Na classe dos insectos, a ordem das borboletas (lepidópteros) constitui um dos 
grupos mais ricos em espécies e, comparadas com os restantes insectos, podem ser conside-
radas como uma verdadeira preciosidade, quer em termos estéticos, quer pela sua 
importância ecológica como polinizadores de diversas espécies de plantas. 

A borboleta, por si só, proporciona uma beleza matemática inspiradora. 

A simetria das suas asas é um dos primeiros indicadores da sua ligação com a 
Matemática. Devido à sua configuração, alguns dos resultados obtidos na Matemática rece-
beram o seu nome. 

Parte destes resultados são denominados teoremas. A palavra teorema provém da 
palavra grega “theórĕma“ e tem por significado “o que se pode contemplar”. Do mesmo 
modo que contemplamos a beleza das borboletas, também podemos contemplar as 
proposições que levaram o seu nome, como por exemplo o Teorema da Borboleta. 

O Teorema da Borboleta é um resultado clássico na Geometria Euclidiana que 
pode ser enunciado do seguinte modo: 

 

“Se M é o ponto médio de uma corda qualquer [PQ] de 
um círculo, através do qual outras duas cordas [AB] e [CD] são 
traçadas, e considerando os pontos de intersecção das cordas 
[AD] e [CB] com a corda [PQ], K e L, respectivamente. Então o 
ponto M é ponto médio do segmento [KL].” 

Este teorema tem uma história de quase duzentos anos. A sua demonstração 
baseia-se no conhecimento de ângulos inscritos num círculo, em triângulos rectângulos e na 
potência de um ponto em relação a uma circunferência. 

 

 

O Teorema da Borboleta, aqui exposto, é um caso 
particular da Lepidóptera do Círculo, quando o ponto I é o 
ponto médio da corda [AC].  

A Lepidóptera do Círculo satisfaz a condição 

1/m - 1/a = 1/n - 1/c, 

sendo os segmentos a = IA , m = IM , c = IC  e n = IN . 

Apresentamos, com este mesmo tipo de configuração, mais dois resultados da 
Geometria Euclidiana: O Grande Teorema da Borboleta, que envolve dois círculos 
concêntricos, e o Teorema das duas Borboletas, sobre um único círculo. 

 



Há ainda configurações de borboleta em elipses, em hipérboles e em quadrilá-
teros. 

 
 

Esta última, também é conhecida como a Lepidóptera do Quadrilátero, 
satisfazendo a mesma condição que a Lepidóptera do Círculo. 

Também é interessante referir a Curva da Borboleta, obtida através de determina-
das equações. 
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Para além da Geometria, a configuração da borboleta 
aparece na Álgebra, numa relação entre grupos. Conhecida 
como Lema da Borboleta ou Lema de Zassenhaus, correspon-
de a um encadeamento de subgrupos resultantes de operações. 
Apesar da sua natureza complexa, o seu diagrama apresenta 
uma graciosa forma.  

 
A Teoria dos Grafos também está envolvida neste rol de borboletas. Um grafo é 

um conjunto de pontos (vértices) ligados por segmentos (arestas) e de muita utilidade em 
vários campos profissionais por conseguirem descrever os problemas da vida real. Um 
exemplo da sua aplicação é na representação de uma rede de estradas.  

O Grafo da Borboleta corresponde a uma figura utilizando 5 vértices e 6 arestas, 
semelhante às duas asas de uma borboleta. 

 

 

Mas não ficamos por aqui: em 1963 foi descoberto, rela-
cionado com a teoria do caos, o Atractor de Lorenz que devido à 
sua configuração foi também denominado de Borboleta de Lorenz, 
um mapa caótico que mostra como o estado de um sistema dinâ-
mico evolui no tempo num padrão complexo e não repetitivo.  

Se procurarmos na Matemática outros resultados com este formato, por certo que 
encontraremos muitos mais de tão esplêndida beleza.  

A Matemática, ao longo de sua existência, procurou sempre associar-se com o 
belo que nos rodeia, inspirando-se, modelando, construindo, contemplando, deduzindo. 


