
Sobre a distribuição dos números primos 
 
Como é tranquila e confortável a previsibilidade! Uma bailarina se guiando pelas 
batidas perfeitas do ritmo implacável que a faz deslizar suave e levemente no 
passo a passo determinista. O que dizer da orquestra que segue ritmos, notas e 
timbres determinados de forma totalmente programada? Belíssimo, não? O 
filósofo Bertrand Russell (1872-1970) dizia que “aquilo que os homens de fato 
querem não é o conhecimento, mas a certeza”. Temos muitos motivos para 
venerar o determinismo por exemplo das sequências de números pares, da 
geometria fractal que determina formatos diversos na natureza, da certeza que 
as abelhas têm ao construir seus favos de mel em formatos de hexágonos 
regulares, da sequência de Fibonacci (1170 - 1250) que determina quantos 
ramos de determinadas árvores aparecerão após certo tempo entre vários 
outros exemplos.  
 
Mas quem disse que não há beleza na incerteza e no caos ? Quem sabe não há 
aí uma maneira de encarar e entender fatos importantes a respeito da natureza 
que habitamos? Já parou para se perguntar por que o homem ainda não 
consegue fazer previsão do tempo com antecedência de um mês de forma 
confiável? A natureza parece gostar dessa brincadeira de às vezes determinista, 
às vezes caótica. Às vezes o determinismo de Einstein (1879 - 1955), às vezes a 
incerteza de Heisenberg (1901 - 1976). 
 
Agora pensemos em números. Uma sequência dos 20 primeiros números pares 
é muito previsível, não acha? A diferença entre um número e o próximo da 
sequência sempre será 2. Analogamente, uma sequência de múltiplos de 10 é 
bem previsível, independentemente da quantidade de termos que se queira 
estudar. O que dizer da sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma 
dos dois anteriores? Observe: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …. . 
Todas essas sequências são previsíveis e, portanto, fáceis de tratar, ligeiramente 
simples de criar algoritmos computacionais que consigam gerar e 
razoavelmente simples de se determinar qual é o “n”-ésimo termo e fazer 
cálculos diversos.  
 
Agora imagine uma sequência formada por números primos:  2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97… Observe 
que em alguns trechos da sequência a diferença entre um termo e o próximo é 
2, às vezes é 4, às vezes volta a ser 2, às vezes é 6, às vezes é 5 e em outros 
momentos é 8. Será que esses números escondem uma regularidade até então 
desconhecida? 
 



Euclides de Alexandria (300 a.C.) provou que existem infinitos números primos. 
Isso já significa que por maior que seja um número natural, haverá algum 
número primo “por perto”. Desde então, muita matemática foi produzida na 
tentativa de se determinar uma luz a respeito da distribuição dos números 
primos dentro do conjunto dos números naturais. Gauss (1777 - 1855)  e 
Legendre (1752 - 1833) conjecturaram no final do século XVIII e Jacques 
Hadamard (1865 - 1963) e Charles-Jean de la Vallé Poussin (1866 - 1962) 
provaram no final do século XIX que: 
lim
x→∞

π(x)
x/ln(x) = 1  

O fato acima é conhecido como Teorema dos números primos. A função  é(x)π  
definida como sendo a quantidade de números primos no intervalo [2,x] e n(x)l  
é o logaritmo natural de x.  
 
O limite acima mostra que a função fica tão próxima de tanto quanto(x)π /ln(x)x  
se queira, bastando para isso que se tome valores de x suficientemente grandes.  
 
Em outras palavras, entender o comportamento de é compreender de/ln(x)x  
forma aproximada a distribuição de números primos grandes. Observe o gráfico 
de  abaixo gerado com auxílio do software Geogebra. Visualmente,/ln(x)y = x  
podemos perceber que a função é crescente a partir de x=3.  
 

 
 
Uma análise da derivada primeira desta função e veremos que , ouy′ = 2

1 − 1
2ln(x)  

seja, tal derivada é sempre positiva e maior do que . Podemos concluir,2
1  



portanto, que a função é crescente mas com taxa de variação que fica/ln(x)y = x  
cada vez menor à medida em que são tomados valores cada vez maiores de x.  
 
Transladando estas mesmas conclusões para a função , podemos(x)π  
reescrever algumas frases acima: 
 

● A quantidade de números primos cresce à medida em que avaliamos 
números naturais cada vez maiores. 

● A frequência com a qual os números primos aparecem vai ficando menor 
à medida que avaliamos números naturais cada vez maiores. 

 
Ao que parece, a distribuição de números primos no conjunto dos números 
naturais é bem irregular. Imagine um número natural qualquer n. Seja agora o 
número natural n!=n.(n-1).(n-2)....3.2.1. Esse número é composto, já que pode ser 
divisível por todos os números naturais entre 2 e n. Agora imagine os números 
consecutivos n!, n!+1, n!+2, n!+3, … n!+n. Todos esses números são compostos 
também. Ou seja, você pode construir um deserto de primos tomando um valor 
de n suficientemente grande.  
 
Imagine agora o que ocorreria com os números primos gêmeos, que são 
aqueles pares de números primos cuja diferença é 2. Há uma conjectura antiga, 
atribuida por alguns historiadores a Euclides, que diz que há infinitos primos 
gêmeos. Até hoje ninguém conseguiu provar tal conjectura, (nem provar o 
contrário). Além de 3 e 5, 11 e 13, também são primos gêmeos os números 

x e x . 003 663 6132  2195000 − 1  003 663 6132 2195000 + 1   
 
Mais recentemente, em 2013,  o matemático chinês Yitang Zhang (1955 - ) 
provou que existem infinitos números primos cuja distância entre eles é menor 
do que 70 milhões! Matemáticos acreditam que as técnicas apresentadas por 
Zhang permitirão avanços na solução da conjectura dos primos gêmeos, que é 
um dos mais antigos problemas em aberto na história da Matemática. 
 
Esses números primos muito grandes são obtidos mais recentemente com o 
auxílio de computadores, mas há muito tempo os matemáticos tentam 
encontrar maneiras para se encontrar números primos bem grandes. Marin 
Mersenne (1588 - 1648) conjecturou que a fórmula sempre produziria2p − 1  
números primos quando se utilizava expoente p também primo. Esta fórmula é 
muito similar à fórmula dos números de Fermat, . Entretanto, a fórmula22n + 1  
de Mersenne não funciona em todos os casos, já que há número composto 
(20147) gerado por expoente 11, que é primo. Fermat também acreditou que 



geraria números primos através de sua fórmula, entretanto, o número de 
Fermat para  n=5  é um número composto.  
 
Em janeiro de 2018, o engenheiro estadunidense Jhonatan Pace descobriu um 
número primo de mais de 23 milhões de dígitos! Esse número é um primo de 
Mersenne. Ele é resultado do número dois elevado à potência 77.232.917 e 
depois subtraído de um. Como é um número imenso ele está sendo chamado 
de M77232917.  
 
Toda essa discussão a respeito da infinitude dos primos, infinitude dos primos 
gêmeos e da distribuição dos números primos tem uma beleza própria inerente 
a toda discussão matemática. Entretanto, as soluções destas questões 
produzirão consequências relevantes no cotidiano de pessoas comuns, inclusive 
aquelas que detestam matemática.  
 
Com a popularização da internet e o aumento da complexidade da transmissão 
de dados diversos (de mensagens instantâneas a transações bancárias) houve o 
aumento na necessidade de segurança das mesmas. Em outras palavras, é 
indispensável que se garanta que uma informação que uma pessoa A queira 
enviar somente para a pessoa B, seja de fato enviada exclusivamente da pessoa 
A para a pessoa B e somente para a pessoa B. Hoje esse papel é exercido pela 
criptografia.  
 
A criptografia foi utilizada pelos sistemas de comunicação nazistas durante a 
Segunda Guerra Mundial e tinha o objetivo de combinar as ações de ataque de 
forma que ninguém mais além dos nazistas tivesse conhecimento. Especialistas 
afirmam que a Guerra foi encurtada em dois anos graças à ação de uma equipe 
liderada pelo matemático Alan Turing (1912 - 1954) que desenvolveu uma 
máquina capaz de decifrar as comunicações nazistas. Essa máquina foi a 
precursora do que hoje chamamos computador. 
 
Hoje em dia as mensagens são criptografadas em sua maioria pelo sistema de 
criptografia RSA criada por professores do MIT (Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts). Esse procedimento envolve um número chamado chave pública, 
que caso seja fatorado, fará cair por terra toda segurança do procedimento de 
criptografia envolvido. Entretanto, essa chave pública normalmente é um 
número bem grande composto pelo produto entre dois números primos bem 
grandes. “Bem grandes” em criptografia é uma expressão que normalmente é 
atribuída a números com mais de 100 dígitos. Para efeitos de comparação, em 
1997 em um artigo de Martin Gardner (1917-2010) na revista Scientific American  
foi apresentado um número de 129 dígitos que demoraria 30 anos para ser 



fatorado com o poder de computação da época, mas que foi fatorado em 17 
anos com o auxílio de 600 colaboradores. Impraticável né? 
 
Esses problemas enfrentados por matemáticos de todo o mundo acerca da 
distribuição dos primos e a dificuldade computacional em se fatorar números 
grandes em um tempo aceitável, nos traz conforto pelo menos por ora, afinal 
toda a segurança nos meios digitais está baseada no fato de ainda ser 
impraticável fatorar números grandes utilizando as técnicas atuais. Algumas 
iniciativas computacionais parecem sinalizar um futuro de novidades já que 
novas técnicas computacionais surgem com frequência. 
 
Um conselho, para finalizar: quando você ouvir falar que criaram o computador 
quântico, corra e retire seu dinheiro da sua conta bancária. Eles poderão 
resolver o problema da fatoração de números “bem grandes” em um tempo 
aceitável. De nada!! 
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