
                             Problema 1 

 

Caro leitor/a, se reparou no cartoon da página inicial deste site na passagem de ano já 

sabe que o Ano de 2017 é primo! De facto é  o primo número 306! 

A distribuição dos primos no conjunto dos inteiros positivos é um dos mistérios que está 

por resolver. 

Gauss, ainda jovem, gostava de contar os primos até um certo número N. E conjeturou 

que a “densidade de distribuição” dos primos à volta de um natural N seria de 
1

logN
. 

 

 

 

O que significa, usando uma imagem feliz de Marc du Sautois (o autor da História da 

Matemática apresentada neste site), que se se deslocasse sobre os naturais com um 

cesto para colher primos, ao colher P andaria “em média” log P naturais até encontrar 

o próximo primo. 

Isto parece apontar para a existência de primos consecutivos arbitrariamente afastados. 

Pois é o problema que deixamos hoje ao leitor. 

Problema: 

Provar que há primos consecutivos arbitrariamente afastados. 

Para ter uma sensação dos desertos de primos que este resultado garante que existem 

pense um pouco nesta imagem em que misturamos o mundo matemático com o mundo 

físico: pode escolher um primo P tal que, se cavalgar durante 100 anos um raio luminoso 

que percorre 300000 naturais por segundo, não encontrará qualquer primo.  
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Mas a seguir pode aparecer “uma mão cheia” deles bem perto uns dos outros (ver NOTA 

no fim). 

 

 

Sugestão: 

O António Machiavelo deixou aqui a prova, devida a Euclides, de que não há um natural 

maior do que todos os primos (de facto provou que o conjunto dos primos não é finito 

e este resultado decorre desse de forma quase imediata). 

Então fixado um N natural qualquer existe um P primo maior do que N. 

Considere agora o produto Π de todos os primos menores ou iguais a P e tente mostrar 

que há dois primos consecutivos afastados, pelo menos, de P e portanto de mais do que 

N. 

Nota:  

Se quiser saber um pouco mais sobre a forma imprevisível como os primos se distribuem 

pode gostar de ver a apresentação de Terence Tao1, Medalha Fields em 2006, em: 

                                 Structure and Randomness in the Prime Numbers. 

                                                           
1 Terence Tao foi considerado, em Fevereiro de 2013, uma das dez mentes mais brilhantes do mundo. 

http://www.clube.spm.pt/arquivo/1129
http://www.youtube.com/watch?v=PtsrAw1LR3E

