
 

Nós temos um teorema baseado no 

teorema de Pitágoras: 

 

         

 

a, b, c    

 

O teorema consiste na tese de que não 

existe solução para a equação que permita um 

fator primo em comum entre a, b e c. Em 

qualquer triângulo-retângulo, não existe um 

fator primo em comum entre o comprimento 

dos catetos e da hipotenusa. Não existe relação 

de primalidade entre a hipotenusa e os catetos 

de qualquer triângulo-retângulo. É impossível 

existir um triângulo-retângulo com a 

hipotenusa e os dois lados do cateto sendo 

igualmente primos. 

Suponhamos que a hipotenusa seja um 

número primo qualquer representado por p e 

que os catetos sejam igualmente primos e 



representados pela letra q. Sabemos que 
 

 
 é 

uma fração irredutível, restando um 

numerador par e um denominador ímpar. Da 

aplicação do teorema de Pitágoras resulta que 

      . Neste caso fica óbvio que    é um 

número par, que só pode ser o número 2, que é 

o único número primo par, pois é o dobro de 

  , isto é, provém de um produto de um 

número multiplicado por 2.  

Neste caso, se    é um número par, isso 

implica que p é um número par, e como o 

quadrado de um número par é sempre um 

número par e o quadrado de um número 

ímpar é sempre um número ímpar, logo q 

necessariamente é um número ímpar, pois 

caso não fosse a fração acima não seria 

irredutível.  

Concluindo agora que p = 2k, o que 

podemos fazer, já que p é um número par, 

então reescrevemos da seguinte forma    

   ; simplificando o resultado, temos 



que:       , o que significa, pelo raciocínio 

estabelecido anteriormente, que q é um 

número par, o que naturalmente seria 

absurdo, pois anteriormente resultou em 

ímpar, já que todo número primo é ímpar, com 

exceção do número 2, e como um número não 

pode ser par e ímpar ao mesmo tempo, logo 

sempre haverá um número par que não é 

primo na equação, impossibilitando a relação 

de primalidade entre a, b e c. É possível 

constatar isso analisando os ternos pitagóricos 

primitivos, que são todos primos entre si ou 

coprimos, mas nenhum terno pitagórico é 

congruente com a, b, c sendo igualmente 

primos. 

Lista de ternos pitagóricos primitivos 

até 100: 

 

(3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), (9, 

40, 41), (11, 60, 61), (12, 35, 37), (13, 84, 85), 

(16, 63, 65), (20, 21, 29), (28, 45, 53), (33, 56, 



65), (36, 77, 85), (39, 80, 89), (48, 55, 73), (65, 

72, 97)... 

 

 Portanto, o teorema de Pitágoras não é 

congruente para a, b, c sendo igualmente 

primos. Mas os ternos pitagóricos também não 

são congruentes com a, b, c sendo todos 

igualmente compostos. O teorema de Pitágoras 

parece ser congruente tanto para números 

primos quanto para números compostos ao 

mesmo tempo, não sendo congruente somente 

para números primos ou compostos 

separadamente. Isso quer dizer que, qualquer 

que seja o terno pitagórico, ele conterá sempre 

uma mistura de números primos e compostos, 

mas nunca somente primos ou compostos. 

A área do quadrado e do retângulo 

também não permite relação de primalidade 

entre seus três termos, assim como o 

triângulo-retângulo visto anteriormente. 

 

      



 

a, b, c    

 

 Não existe um fator primo em comum 

entre a, b, c. Em qualquer quadrado ou 

retângulo, não existe um fator primo em 

comum entre os seus lados. 

 Para a área do círculo, temos: 

 

       

  

Para r   , não existe relação de 

primalidade possível entre r e s. O círculo, 

assim como o triângulo, o quadrado e o 

retângulo, não permite qualquer relação de 

primalidade entre seus termos. 

Agora vamos calcular a área do cubo. 

 

        

 

 Para a, b   . 

 



 O cubo também não permite qualquer 

relação de primalidade entre todos os seus 

termos, de modo que a e b nunca são primos 

simultaneamente.  

Mas será que todas as formas 

geométricas não permitem relação de 

primalidade entre todos os seus termos? 

Vamos analisar agora a área do cilindro: 

 

                 2      (   )    

 

                2      (   )      

 

Para r, h e c   . 

 

 Como podemos ver, o cilindro permite 

relação de primalidade entre todos os seus 

termos; já que os números 2, 7 e 113 são todos 

primos. 

Agora vamos testar o trapézio: 

 



   

 
     

 

   

 
       

 

Para a, b e h   . 

 

 Como podemos ver claramente, o 

trapézio também possui relação de 

primalidade entre todos os seus termos, pois 

os números 2, 3 e 7 são todos primos. 

Agora vamos calcular a área do cone: 

 

        

    (   )    

 

Para a, b e c   . 

 

 Onde c é a superfície do cone que 

também permite relação de primalidade entre 

todos os seus termos, tal que: 

 



    (   )      

  

 Para a, b e c   . Onde os números 2, 3 

e 31 são primos. 

  

O losango também possui relação de 

primalidade entre todos os seus termos, tal 

que: 

 

   

 
   

 

   

 
   

 

Para a, b e c   . 

  

 Agora vamos analisar o pentágono e do 

hexágono: 

 

   

 
   

 



 Para a = 5, temos: 

 

   

 
    

 

 Onde os números 5 e 43 são primos. 

 

 Agora vamos calcular a área do 

tetraedro. 

 

√       

 

Para l   , temos: 

 

√        

 

 Em que os números 5 e 43 são primos. 

 

Portanto, existem formas geométricas 

que possuem uma relação de primalidade 

possível entre todos os seus termos e outras 



formas não são possíveis qualquer relação de 

primalidade.  

Dentre as formas analisadas, as que 

permitem relação de primalidade são: cilindro, 

trapézio, cone, losango, pentágono, hexágono e 

o decaedro. A pergunta que fica agora é: será 

que existe algum termo primo em comum nas 

seis formas geométricas? Se sim, então qual é 

esse termo? Na verdade existe sim um fator 

primo em comum entre todas essas formas 

geométricas, e esse fator é o número 2, que é o 

número primo em comum entre todas as 

formas. 

A partir desse resultado podemos 

concluir que as formas constituintes da 

natureza são essas sete formas, que estão 

interligadas por números primos, que formam 

os blocos matemáticos da natureza, que são os 

átomos da aritmética, porque só é divisível por 

1 e por ele mesmo. Por isso os números primos 

são os representantes matemáticos naturais 

dos átomos que compões o universo.  



Fermat descobriu duas classes de 

primos, uma da forma 4n –1 tal como 5, 13, 17, 

29, 37, 41, etc. 

 

                   5 =       

                  13 =       

  

 Por outro lado nós relevamos uma 

segunda classe de primos, que são os da fora 4 

x n   1, e que são todos, sem exceção, 

diferentes dos primos de Fermat. Vejamos 

 

                   4   1 + 1 = 5 

                                4   2 – 1 = 7 

 

Valendo o limite: 

 

   
   

   

 



Da distribuição dos números primos p 

   numa integral, com a antiderivada no 

valor de 
 

 
  , temos: 

 

∫       ( )   ( )  
 

 
 
 

 
 
 

 
     

 

 

 

 


