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O Homem possui a capacidade de reconhecer quantidades em sua generalidade, até 

no máximo quatro elementos, desenvolvendo em seguida o processo de contagem. Para contar, 

inicialmente utilizou os dedos, pedras, marcas em utensílios e posteriormente, o número, que jul-

gamos ter sido um dos primeiros conceitos matemáticos assimilados pela humanidade no proces-

so de contagem. Mas este conceito é abstracto.  

Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas por gestos, expressões, 

palavras e símbolos, e cada povo tinha a sua própria maneira de o fazer. Os numerais, utilizados 

para a representação, quer escrita, quer falada, dos números, foram um grande avanço na sua 

abstracção, possibilitando o desenvolvimento de sistemas para o armazenamento de grandes 

números. Tais sistemas são conjuntos de regras que permitem a produção sistemática de nume-

rais através das suas combinações. Os numerais escritos são constituídos por símbolos designa-

dos algarismos. Por exemplo, o número “vinte e cinco” pode ser representado pelo numeral XXV - 

no sistema de numeração romano, pelo numeral 25 – no sistema hindu-árabe e de muitas outras 

formas. No sistema romano, a sua representação usou os algarismos X e V, e no sistema hindu-

árabe, os algarismos 2 e 5.  

Outro avanço na abstracção foi o desenvolvimento do conceito do zero. Em hindu a 

palavra “zero” significa “vazio”. Embora, já utilizado pelos babilónios, por volta de 2300 a.C., foram 

os hindus que o introduziram no sistema numérico. Inicialmente utilizaram o ponto (.), depois um 

círculo pequeno (o) e, finalmente, o actual símbolo (0). Os antigos gregos também tinham a ideia 

do nada, mas não o interpretaram como um número. Foi o zero que tornou os nossos numerais 

arábicos práticos e revolucionou o uso dos números. 

Devido a todo este abstraccionismo, podemos definir o número de diversas formas, 

entre elas, consoante o matemático grego Euclides de Alexandria (360 a.C. – 295 a.C.), como “um 

composto da unidade”, ou segundo o matemático e físico inglês Sir Isaac Newton (1643 – 1727), 

como “a relação entre a quantidade e a unidade”, ou de acordo com o pensador suíço/francês 

Henri-Benjamin Constant de Rebeque (1767 – 1830), como “o resultado da comparação de qual-

quer grandeza com a unidade”. Todas estas definições comungam da mesma ideia em torno da 

quantidade. 

Geralmente atribuímos o primeiro estudo esquemático do número aos filósofos gregos 

Pitágoras de Samos (580 a.C. – 500 a.C.) e Arquimedes de Siracusa (287 a.C. – 212 a.C.).  
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Pitágoras afirmava: “Tudo é número”. Claramente, a adoração dos números encontrou 

a sua expressão suprema na filosofia pitagórica. Para os pitagóricos, discípulos da Escola de Pitá-

goras, o conjunto dos números naturais, infinito e contável por definição, era dividido em duas 

grandes categorias: os números pares e os números ímpares. Os primeiros eram considerados 

como solúveis, e portanto femininos, pertencentes à terra, enquanto que os segundos eram enca-

rados como indissolúveis, masculinos, partilhando a natureza celestial.  

Cada número era identificado com alguma qualidade humana.  

O número um era a razão, porque era imutável, era o gerador. A unidade era o ele-

mento criador de tudo. O número dois, representava a opinião. O número três, a harmonia, com-

posto da unidade e da diversidade, era considerado um número divino. O número quatro era a 

justiça, sendo o primeiro quadrado perfeito. O número cinco simbolizava o casamento, união do 

primeiro feminino, o número dois, com o primeiro masculino, o número três. Nas propriedades do 

número cinco encontrava-se o segredo da cor. O número seis era visto como a perfeição das par-

tes, o suficiente em si mesmo, o matrimónio e a castidade, a virtude e o pecado. O número sete 

era considerado um número sagrado e nele residia o segredo da saúde. Este número era muito 

respeitado, presumidamente por causa das sete estrelas errantes (planetas) das quais a semana 

derivou. No número oito permanecia o segredo do amor. O número nove era associado ao desti-

no, a fragilidade da vida. O número dez, admitido como o mais sagrado, representava o universo, 

expressava a beleza; era o símbolo da amizade. 

Muitas outras relações e características foram estudadas pelos antigos gregos. Havia 

algo de especial com os números que eram iguais à soma de todos os seus divisores próprios, ou 

seja, iguais à soma de todos os divisores menores que eles. Os primeiros números descobertos, 

com esta propriedade, foram o 6, 28, 496 e 8128, visto que  

6 = 1 + 2 + 3 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248  

8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064 

Estes quatro números, designados por números perfeitos, são os únicos conhecidos 

desde a antiga Grécia. O quinto número perfeito, 33550336, só foi descoberto após 1500 anos. 

Até 1952, tinha-se a informação de doze números perfeitos e todos pares, quando o matemático 

americano Raphael Mitchel Robinson (1911 – 1995) encontrou o décimo sétimo número perfeito 

com 1373 algarismos.  

O avanço dos computadores possibilitou a descoberta de muitos mais números perfei-

tos, tal como, o trigésimo oitavo número perfeito, que possui 4197919 algarismos, calculado em 

Julho de 1999 pela organização criada três anos antes “Great Internet Mersenne Prime Search” - 

GIMPS.  
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Mas, também existem números naturais, n, cuja soma de todos os seus divisores, que 

denotamos por σ(n), é um múltiplo deste número. Por exemplo,  

σ(120) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12+ 15 + 20 + 24 + 30 + 40 + 60 + 120 = 360, 

onde 360 é múltiplo de 120. Números deste tipo são denominados números multi-perfeitos de 

multiplicidade k, onde k corresponde ao quociente da divisão da soma de todos os seus divisores 

pelo próprio número, isto é, ( )
n
nk σ

= .  

Foram os matemáticos franceses René Descartes (1596 - 1650), Pierre Simon de 

Femat (1601 – 1665) e o Padre Marin Mersenne (1588 – 1648) os primeiros a analisar os números 

multi-perfeitos. 

Quando k = 2, estamos perante um número perfeito. Pois, se σ(n) = 2n = n + n, então 

σ(n) – n = n, onde σ(n) – n, que aqui denotamos por ψ(n), corresponde à soma de todos os diviso-

res próprios do número natural n. Assim, se ψ(n) = n, então n é um número perfeito.  

Os números perfeitos e multi-perfeitos notoriamente se relacionam com outros tipos 

de números, como os números primos, de grande interesse desde os tempos primitivos, e que 

devido às suas características, podem ser enquadrados na classe dos números especiais. O nome 

deriva da palavra latina "primo" que significa primeiro. Um número é primo quando admite como 

divisores naturais apenas o número 1 e ele próprio, caso contrário é denominado número compos-

to. O número 1 constitui uma classe à parte, não sendo considerado como um número primo, nem 

como um número composto. 

O matemático grego Eratóstenes de Cirene (276 a.C. – 194 a.C.) criou um método, 

denominado Crivo de Eratóstenes, simples e prático, para encontrar números primos até um deter-

minado valor. Dos vários métodos usados para determinação de números primos é o mais interes-

sante. Este método baseia-se no corte dos múltiplos. Para exemplificar, procuremos todos os 

números primos até ao número 25. 

Primeiramente criamos uma lista de todos os números naturais de 2 até 25 (o valor 

limite):  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25. 

Inicialmente, determinamos o maior número a ser verificado e que corresponde à raiz 

quadrada do valor limite. Quando a raiz não é exacta, arredondamos para baixo. No nosso exem-

plo, o último número para averiguação é o 5. Feito isto, encontramos o primeiro número primo, o 

número 2, eliminando todos os seus múltiplos da lista, obtendo: 2  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  

23  25. O segundo número é o 3. Sendo primo, excluímos também os seus múltiplos. A lista fica 

reduzida aos números 2  3  5  7  11  13  17  19  23  25. O processo utilizado consiste em encontrar 

o primo e extrair da lista todos os seus múltiplos. O número que se segue é o 5, que também é 

primo, e como tal, eliminamos os seus múltiplos. Visto que não é necessário verificar mais núme-

ros, paramos o processo. 
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A lista encontrada, 2  3  5  7  11  13  17  19  23, contém apenas números primos infe-

riores a 25. 

O método pode ser resumido no seguinte quadro: 

 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

O – número primo, X – múltiplos de 2, + - múltiplos de 3, * - múltiplos de 5. 

Euclides na última proposição do seu livro IX, de “Os Elementos “, demonstrou que, 

para um número primo p, se 2 p – 1 é um número primo, então o número 2 p - 1 (2 p – 1) é um núme-

ro perfeito. Por exemplo, quando satisfazemos as condições iniciais da proposição, considerando 

p = 3, obtemos 23 - 1 = 8 - 1 = 7 que também é um número primo, então 23 - 1 (23 -1) = 22.7 = 28 é 

um número perfeito. No século XVIII, o matemático suíço Leonhard Euler (1707 – 1783) demons-

trou a recíproca desta proposição, ou seja, que todo o número perfeito par tem a forma indicada 

por Euclides. 

Aos primos da forma 2n - 1 denominamos primos de Mersenne. Assim, quando desco-

brimos um número de Mersenne encontramos também um número perfeito.  

Uma questão aparentemente ainda em aberto é a existência de números perfeitos 

ímpares. Todavia, sabemos que não existem números perfeitos ímpares com menos de trinta e 

seis algarismos.  

Ao longo da história deparamos com muitos números especiais. Pitágoras, quando 

questionado sobre o que era um amigo, respondia: “É Um que é outro Eu, como 220 e 284.” Isto 

significa que, a soma dos divisores próprios de 220 é igual a 284, enquanto que a soma dos divi-

sores próprios de 284 é 220. 

Este resultado facilmente se verifica, pois basta considerar os divisores próprios de 

220 e de 284 que são, respectivamente, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 e 1, 2, 4, 71, 142, e 

adicioná-los. Por este motivo, o par (220, 284) é chamado de números amigos, designação, 

segundo alguns, como o filósofo romano neo - platónico Lamblichus (250 – 325), dada por Pitágo-

ras que descobriu a relação entre eles e os designou com o termo “amigo” por considerá-los como 

símbolo de amizade. Assim, encontramos um par de números amigos quando o primeiro número é 

igual à soma de todos os divisores próprios do segundo número e este, por sua vez, é igual à 

soma de todos os divisores próprios do primeiro. 
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Este par foi o primeiro conhecido dos pitagóricos, e em torno dele surgiu alguma mís-

tica. Existem rumores acerca de uma história medieval, não autenticada, de uma princesa cujo 

nome, do ponto de vista da gematria (superstição entrelaçada ao uso de letras alfabéticas para 

propósitos de numeração), era equivalente a 284. Esta princesa procurou um noivo cujo nome 

representasse 220, acreditando que isso seria a garantia celeste de um casamento feliz. 

Os números amigos eram da compreensão dos hindus, mesmo antes do tempo de 

Pitágoras, e julgamos também, dos hebreus. Para além do par (220, 284) nenhum outro par foi 

mencionado até 1636, quando P. Fermat encontrou o segundo par (17296, 18416) e dois anos 

mais tarde, R. Descartes, o terceiro par (9363584, 9437056). O par (1184, 1210) foi descoberto 

por um jovem italiano, Nicolo Paganini, em 1866. Actualmente temos conhecimento de muitos 

outros pares de números amigos.  

 

Lista dos primeiros dozes pares de números amigos 

1 220 284 4 5020 5564 7 12285 14595 10 66928 66992 

2 1184 1210 5 6232 6368 8 17296 18416 11 67095 71145 

3 2620 2924 6 10774 10856 9 63020 76084 12 79750 88730 

 

O primeiro matemático que formulou uma regra para a construção de pares de núme-

ros amigos foi o árabe Abud-l-Hasan Thabit ibn Qurra (836 – 901). Nela consideramos os números 

p = 3.2n - 1 - 1, q = 3.2n - 1 e r = 9.22n - 1 -1 todos primos, produzindo o par de número amigos da 

forma ( 2n.p.q, 2n.r). Por exemplo, para n = 2, obtemos p = 5, q = 11 e r = 71, todos número primos, 

e assim, 22.5.11 = 220 e 22.71 = 284 são números amigos. Esta regra, conhecida como regra de 

Thabit, é um caso especial da regra formulada por Euler, em meados do século XVIII.  

Com o auxílio da sua regra, Euler obteve sessenta e quatro pares de números amigos. 

Na regra de Euler, para um número natural n, escolhemos um valor inteiro m, entre 0 e n, exclusi-

ve, e definimos o número g = 2n - m + 1. Se consideramos a = 2m.g – 1, b = 2n.g – 1 e 

c = 2n + m.g2 – 1, todos números primos, então o par (2n.a.b, 2n.c) é de números amigáveis. Por 

exemplo, para n = 2 e m = 1, deparamos com a regra de Thabit, encontrando o par (220, 284).  

Em relação aos pares de números amigos existem ainda questões em aberto, tais 

como, se estes são sempre ambos pares ou ambos ímpares. 

Também temos o conhecimento de triplas de números amigos. Existem duas defini-

ções para estes números.  

A primeira, dada em 1913 pelo matemático americano Leonard Dickson (1874 - 1954), 

que os define como sendo aqueles cuja soma de todos os seus divisores próprios é igual à soma 
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dos outros dois números restantes. Como exemplo, temos a tripla (123228768, 103340640, 

124015008), visto que  

ψ(123228768) = 227355648 = 103340640 + 124015008 

ψ(103340640) = 247243776 = 123228768 + 124015008  

ψ(124015008) = 226569408 = 123228768 + 103340640  

A segunda, dada em 1994 por Richard K. Guy, professor emérito de Matemática da 

Universidade de Calgary, refere que a tripla existe se a soma dos divisores de cada número é 

igual à soma de todos os números que a compõe. Por exemplo, a tripla (1980, 2016, 2556), pois  

σ(1980) = σ(2016) = σ(2556) = 1980 + 2016 + 2556 = 6552 

Grupos de três ou mais números que formam um círculo fechado, em que a soma dos 

divisores próprios do primeiro forma o segundo, e assim sucessivamente, até que a soma dos 

divisores próprios do último forma o primeiro, são designados números sociáveis. Não existe muita 

teoria a respeito das cadeias de números sociáveis. No entanto, são conhecidas algumas delas. 

Por exemplo, para quatro e cinco elementos, temos (1264460, 1547860, 1727636, 1305184) e 

(14288, 15472, 14536, 14264, 12496), respectivamente. A mais longa cadeia encontrada contém 

vinte e oito elementos. 

Os números amigos são um caso particular dos números sociáveis, quando a cadeia 

possui apenas dois elementos. 

É evidente que aqui também há questões em aberto. Por exemplo, será que para 

cada número natural n, n ≥ 3, existe pelo menos uma cadeia com n elementos?  

 

Então, o que será preciso para ser um número especial? Será preciso ser perfeito, 

multi-perfeito, primo, amigável, sociável? Notamos que todas estas características realmente os 

tornam especiais, e para além desses, muitos outros existem. Números abundantes, triangulares, 

quadrados, transcendentes, inteiros, imaginários, complexos, reais, irracionais, racionais, áureos, 

algébricos, palíndromos, transfinitos, etc. Concluímos com a seguinte frase: 

 

“Cada número encerra em si um mistério,  

e à semelhança dos pitagóricos,  

está em nós descobri-lo.” 
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