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RESUMO 

 

Entre os diversos recursos metodológicos que podem ser trabalhados na sala de aula pelo 

professor de matemática, podemos citar a História da Matemática que contribui para a 

elaboração de atividades que promovam curiosidade histórica e matemática nos discentes. 

Assim, a presente dissertação objetiva traduzir e analisar, matematicamente e historicamente, 

os três trabalhos de Euler sobre os números amigáveis que foram escritos durante o século 

XVIII com o mesmo título: De numeris amicabilibus. Estes trabalhos, apesar de terem sido 

escritos em 1747 quando Euler vivia em Berlim, eles foram publicados em datas e lugares 

diferentes. O primeiro, publicado em 1747 na Nova Acta Eruditorum e que recebeu a 

numeração E100 do índex Eneström, apresenta resumidamente o contexto histórico dos 

números amigáveis, menciona a fórmula 2
n
xy & 2

n
z que foi usada por seus precursores e 

ainda apresenta uma tabela contendo como resultado trinta pares de números amigáveis. Por 

sua vez, o segundo trabalho, E152, foi publicado em 1750 na Opuscula varii argumenti, ele é 

o resultado de uma análise completa da pesquisa de Euler sobre os números amigáveis que 

resultou em um catálogo contendo 61 pares, quantidade não alcançada por nenhum 

matemático antes de Euler. Por fim, o terceiro trabalho, E798, que foi publicado em 1849 na 

Opera postuma, provavelmente tenha sido o primeiro, entre os três trabalhos, a ser escrito por 

Euler.    

 

Palavras-chave: História da Matemática na Educação Matemática. História da Teoria dos 

Números. Leonhard Euler. Números Amigáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Among the many methodological resources that the mathematics teacher can use in the 

classroom, we can cite the History of Mathematics which has contributed to the development 

of activities that promotes students’ curiosity about mathematics and its history. In this 

regard, the present dissertation aims to translate and analyze, mathematically and historically, 

the three works of Euler about amicable numbers that were writed during the Eighteenth 

century with the same title: De numeris amicabilibus. These works, despite being written in 

1747 when Euler lived in Berlin, were published in different times and places. The first, 

published in 1747 in Nova Acta Eruditorum and which received the number E100 in the 

Eneström index, summarizes the historical context of amicable numbers, mentions the 

formula 2
n
xy & 2

n
z used by his precursors and presents a table containing thirty pairs of 

amicable numbers. The second work, E152, was published in 1750 in Opuscula varii 

argument. It is the result of a comprehensive review of Euler’s research on amicable numbers 

which resulted in a catalog containing 61 pairs, a quantity which had never been achieved by 

any mathematician before Euler. Finally, the third work, E798, which was published in 1849 

at the Opera postuma, was probably the first among the three works, to be written by Euler.  

 

 

Keywords: Numbers Amicable. History of Mathematics. Number Theory. Mathematics 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre os diversos recursos metodológicos que podemos utilizar na sala de aula, 

podemos citar a História da Matemática que poderá ser usada com a finalidade de contribuir 

para a formação cultural e cognitiva dos discentes. Assim, esta nova tendência, que vem 

sendo utilizada na Educação Matemática, não contribuirá somente para motivar os discentes a 

estudarem matemática, mas também, de acordo com Fossa (2008, p. 9)
1
, colaborará para: 

 identificar a própria matemática como um produto cultural, naturalmente 

embutido na cultura humana, vista como um todo; 

 desenvolver as habilidades matemáticas do aluno e levá-lo a construir o 

conhecimento matemático proposto no currículo; 

 fornecer situações interessantes a serem investigadas de forma a propiciar a 

desejada fixação e treinamento; 

 levar os discentes a fazer avaliações críticas do pensamento matemático que 

ele está considerando; 

 desenvolver várias habilidades que serão úteis para o aluno por toda a sua vida, 

como criatividade, persistência, autoconfiança e a capacidade de trabalhar em 

conjunto com colegas. 

Portanto, ao trabalhar textos históricos na sala de aula, o professor de matemática, 

além de estar contribuindo para o desenvolvimento de diversas habilidades nos discentes, 

cooperará também para o desenvolvimento cogniti~çvo dos mesmos. Desta forma, Fossa (no 

prelo) argumenta que, ao utilizar este tipo de texto na sala de aula seria melhor se os mesmos 

fossem lidos na língua original, porém “o uso de traduções não diminuirá demasiadamente o 

valor pedagógico do texto”. Assim sendo, os docentes poderão utilizar fontes que sejam 

primárias, secundárias, terciárias entre outras, dependendo da língua que seja de 

conhecimento dos alunos. Estas fontes, de acordo com Sad (2012, p. 3), são caracterizadas da 

seguinte maneira: 

 

As fontes primárias (ou originais) são aquelas produzidas de modo original, direto 

ou em primeira mão, podendo ser arqueológica, escrita (manuscrita ou impressa), 

oral, visual ou audiovisual. Por exemplo: as obras originais de conhecimentos 

matemáticos, cartas, manuscritos, artefatos, filmes, fotos, jornais, revistas, 

documentos oficiais, teses, pinturas, depoimentos e gravações. Já as fontes 

secundárias, terciárias, etc., são aquelas elaboradas em tempo posterior ao 

acontecimento, indiretamente, em segunda mão, terceira mão, etc., envolvendo 

                                                           
1
 No original não há itens das contribuições, entretanto apresentamos as mesmas desta forma para visualizar o 

argumento mais facilmente. 
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análise, crítica ou avaliação da informação original, ou respectivamente, das 

informações precedentes. Essas incluem: análises de pesquisas, livros escritos 

posteriormente a respeito de uma obra original, alguns livros-textos e dicionários. 

 

Dentre estas fontes, a fonte primária pode ser vista como um recurso de suma importância 

para explicar a origem, como também a solução, dos problemas matemáticos que surgiram no 

passado, pois a mesma oferece-nos um contato direto com a perspectiva histórica do período, 

os conceitos primários desenvolvidos e as dificuldades apresentadas pelos matemáticos da 

época em solucionar certos problemas. Além disso, de acordo com Jahnke (2000, p. 293): 

 

Primary sources provide also lively examples of how different representational 

systems were used in the past. These examples may help students to put into 

perspective our current representational systems as just one of many possible ways 

of performing operations and handling and communicating concepts. Moreover, by 

comparing and contrasting our representations with those in the past as they appear 

in original sources, students might appreciate the crucial role representations play in 

the inception and evolution of ideas. 

 

Desta forma, tendo como base a importância pedagógica da História da Matemática e a partir 

das referidas considerações de Fossa (2008), Sad (2012) e Jahnke (2000), nos interessamos 

em analisar os três trabalhos de Euler que tratam dos números amigáveis. Isto porque, os 

trabalhos escritos por Euler apresentam como característica um método empírico e 

experimental que possibilita aos discentes o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Estes 

trabalhos foram escritos durante o século XVIII, todos com o mesmo título: De Numeris 

Amicabilibus. Nas palavras de Euler (1750, p. 23, tradução Leôncio e Fossa)
2
 “dois números 

são chamados amigáveis, se são compostos de tal maneira que a soma das partes alíquotas
3
 de 

um é igual ao outro e, por sua vez, a soma das partes alíquotas do segundo é igual ao 

primeiro”.  

Dickson (1971, p. 38), relata que o menor par de números amigáveis, a saber, 220 & 

284, já era conhecido desde a antiguidade pelos pitagóricos. Estes, que acreditavam que as 

relações entre os números revelavam a estrutura do universo, tinham como lema: Tudo é 

número (ERICKSON & FOSSA, 2005, p. 13). Consoante com suas preocupações gerais sobre 

os números, os pitagóricos encontraram que o par 220 e 284 representa a amizade, porque as 

partes de cada um deles têm o “poder de originar o outro” (CHALCIDENSIS, 1668, p. 47). 

                                                           
2
 A tradução dos três trabalhos de Euler sobre os números amigáveis estão contidos em Fossa (no prelo), com o 

título “Introdução à História dos Números Amigáveis”. Observando que os dois primeiros artigos publicados, a 

saber, E100 e E152 foram traduzidos do latim para a língua portuguesa por John Andrew Fossa e Sarah Mara 

Silva Leôncio e o último artigo publicado, isto é, E798 foi traduzido por Fabrício Possebon e John Andrew 

Fossa. Além das traduções dos artigos, o livro apresenta também um comentário histórico sobre estes números. 
3
 Partes alíquotas de um número são todos os divisores positivos dele, com exceção do próprio número.  
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Continuando, CHALCIDENSIS (1668, p. 47-48) afirma que para Pitágoras um amigo é “um 

outro eu”.  

Embora os pitagóricos tivessem muito interesse no conceito de números amigáveis, os 

mesmos só conseguiram achar o par 220 & 284. Todavia, um método que proporcionou a 

descoberta de mais pares foi encontrado, durante o século IX, pelo árabe Thabit Ibn Qurra 

(826-901) a partir da fórmula de Euclides (360-295 a. C) de números perfeitos. Assim, com 

este método, mais dois pares de números amigáveis foram encontrados, a saber, 17296 & 

18416 e 9363584 & 9437056 que foram de acordo com Dickson (1971), foram redescobertos 

por Pierre de Fermat (1601-1665) e René Descartes (1596-1650) no século XVII, como será 

explicado no terceiro capítulo. 

Entretanto, é somente a partir do século XVIII que um estudo sobre os números 

amigáveis, resultando em um catálogo contendo 61 pares foi apresentado por Leonhard Euler 

(1707-1783). Este, por sua vez, ao iniciar estudos na área da Teoria dos Números interessou 

pelos números amigáveis. Destarte, apesar de muitos matemáticos terem atacado o problema 

de achar novos pares de números amigáveis, como pode ser visto em Dickson (1971), 

encontrá-los foi considerado uma tarefa difícil, devido as limitações dos métodos que eles 

usaram.  

Sabendo disto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar, historicamente e 

matematicamente, os três artigos de Euler sobre os números amigáveis. Nestes artigos, Euler 

apresentou um pouco do contexto histórico destes números, as técnicas matemáticas usadas 

por ele e os pares de números amigáveis que ele descobriu durante sua investigação. Assim 

sendo, o presente trabalho apresenta como objetivos específicos: 

a) Traduzir os três artigos de Euler sobre os números amigáveis; 

b) Analisar o contexto histórico dos referidos trabalhos; 

c) Analisar o conteúdo matemático apresentado nos três trabalhos incluindo uma 

comparação dos três artigos referentes aos métodos e resultados apresentados 

em cada um. 

Para alcançar estes objetivos, foram feitos primeiramente a tradução
4
 dos três artigos 

de Euler. Para isto, utilizamos obras como Spalding (1973), Stock (2009) e Alburquerque, 

Oliveira e Buescu (1980) a fim de fundamentarmos nossas técnicas de tradução da língua 

clássica em que os artigos de Euler foram escritos e, utilizamos também, Dicionário Básico 

                                                           
4
 Observando que a tradução do artigo E798 foi feita por Fabrício Possebon e John Andrew Fossa e os demais 

artigos por John Andrew Fossa e Sarah Mara Silva Leôncio. 
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Latino-Português de Raulino Busarello, o Dicionário Latino – Português de F. R. dos Santos 

Saraiva e o Dizionario Italiano Latino de Enrico Olivetti.  

Além destes recursos, utilizamos Dickson (1971), que foi de suma importância para 

entendermos o percurso histórico dos números amigáveis e encontrar fontes primarias e 

secundárias de outros matemáticos que investigaram este tipo de números, mas não citados 

nos artigos de Euler. Igualmente, utilizaremos o software MAPLE
5
 com o objetivo de facilitar 

nossos cálculos, analisar as tabelas presentes nos artigos, como também, verificar os números 

amigáveis apresentados por Euler. Assim, por meio do MAPLE, utilizamos o pacote 

numtheory, que nos oferece os comandos necessários para calcularmos a soma dos divisores 

de um número, como também, apresenta-nos todos estes divisores. Pudemos criar alguns 

algoritmos que facilitaram a investigação das regras apresentadas por Euler. 

Diante disto, o presente trabalho foi dividido em seis capítulos. O primeiro 

corresponde à introdução. O segundo capítulo discorrerá, resumidamente, sobre a vida e obra 

do matemático Leonhard Euler. Em seguida, no terceiro, apresentaremos a análise do primeiro 

artigo de Euler, 
6
E100, sobre os números amigáveis, que foi publicado em 1747. Assim, neste 

capítulo, investigaremos o contexto em que o artigo está inserido, os matemáticos citados por 

Euler, a regra apresentada no artigo e a lista contendo trinta pares de números amigáveis. 

 No quarto capítulo, analisaremos o segundo artigo, E152, que é composto de cinco 

problemas onde Euler mostra as técnicas utilizadas para a obtenção dos pares de números 

amigáveis apresentados em seus artigos. Além disso, analisaremos a tabela soma dos 

divisores apresentada neste artigo, como também, o catálogo contendo 61 pares de números 

amigáveis. O quinto capítulo será dedicado à análise do terceiro artigo de Euler E798, sobre 

os números amigáveis, publicado em 1849, mais de cem anos após a publicação do primeiro 

artigo. Por fim, o último capítulo tratará das considerações finais, onde serão destacados os 

principais resultados deste estudo e suas contribuições para o ensino-aprendizagem da 

matemática utilizando como recurso metodológico a História da Matemática e o uso de fontes 

originais. 

                                                           
5
  De acordo com Cruz (2008, p. 2), “o MAPLE é uma linguagem de computação que possui quatro aspectos 

gerais que são: computação algébrica, computação numérica, computação gráfica e programação”. Este software 

possibilita o cálculo de expressões algébricas, simbólicas e a construção de gráficos de duas ou três dimensões. 
6
Gustaf Hjalmar Eneström (1852-1923) foi um historiador da matemática que ficou conhecido por introduzir 

index Eneström que é usado para identificar os trabalhos de Euler. A relação completa dos trabalhos de Euler 

está disponível no site The Euler Archive: http://www.math.dartmouth.edu/~euler/ 
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Diante disto, apresentaremos a seguir o segundo capítulo que tratará da vida e obra do 

matemático suíço Leonhard Euler. 
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2 LEONHARD EULER (1707-1783) 

 

De acordo com Braick e Mota (2007), o final do século XVII e início de século XVIII, 

o mundo foi marcado por uma nova forma de pensamento que se difundiu por toda a Europa: 

o Iluminismo. Este movimento, que também ficou conhecido como Ilustração, tinha como 

objetivo valorizar a racionalidade e as ciências a fim de eliminar a ignorância do homem em 

relação a sua natureza e vida social. Assim, o movimento do Iluminismo, que percorreu toda a 

Europa durante o século XVIII, colaborou para os principais fatos que marcaram a História do 

mundo, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e Independência dos Estados 

Unidos da America. Este último, por sua vez, contribuiu para a independência de outros 

países ibero-americanos no século seguinte. 

Mas, além destes fatos, o Iluminismo, por meio da valorização do pensamento e 

difusão de ideias, forneceu uma larga produção cultural na área da filosofia, ciência política, 

astronomia e no campo da Matemática. Neste contexto, os principais pesquisadores 

matemáticos deste período que contribuíram grandemente para o desenvolvimento científico 

da matemática foram: Leonhard Euler (1707-1783), Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), 

Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Adrien Marie Legendre (1752-1833) e Carl Friedrich 

Gauss (1777-1855). Além disso, vale salientar que, entre os vários campos da matemática, o 

que mais se destacou neste momento e que foi instrumento de investigação destes 

matemáticos, foi o Cálculo Diferencial e Integral que de acordo com Cajori (2007), foram 

muitos os pesquisadores matemáticos que voltaram suas atenções para o desenvolvimento 

científico deste campo, que neste período era conhecido como Análise Infinitesimal.  

Como consequência desta valorização, outras áreas do conhecimento matemático, 

como por exemplo, a Teoria dos Números, foi deixada praticamente de lado. Contudo, entre 

os matemáticos que foram citados anteriormente, Euler destaca-se por ser um reativador da 

área da Matemática chamada Teoria dos Números, produzindo assim, 96 artigos voltados para 

esta área da matemática. Entre estes trabalhos que estão voltados para a Teoria dos Números, 

três referem-se a um tema que foi considerado difícil no período de Euler, a saber, achar pares 

de números amigáveis. Estes artigos constituem o tema principal deste trabalho, entretanto 

discorreremos primeiramente um pouco da vida de Euler, como veremos a seguir. 

Euler (Figura 1) nasceu na Suíça. Sua vida esteve inserida em três cidades, a saber, 

Basileia (1707-1727), onde ele passou toda sua infância e juventude, São Petersburgo, cidade 

onde ele passou dois momentos em sua vida, o primeiro de 1727 a 1741 e, o segundo 

momento, 1766 a 1783 (ano em que ele faleceu) e, por fim, Berlim (1741-1766), lugar onde 
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ele produziu os três trabalhos sobre os números amigáveis. Diante disto, voltaremos à atenção 

para discorreremos um pouco da história da vida de Euler em cada um destes lugares. 

 

Figura 1 – Leonhard Euler 

 
Fonte: Clave de Pi (2009). 

 

2.1. VIDA DE EULER 

 

2.1.1. Basileia (1707-1727) 

 

Leonhard Euler nasceu no dia 15 de abril de 1707, em Basileia (Figura 2), Suíça. 

Criado em um lar cristão, Euler era o primogênito do pastor calvinista Paul Euler (1670-1745) 

juntamente com Margaretha Brucker (1677-1761) que também tiveram além de Euler duas 

filhas e um filho, a saber, Anna Marie (1708-1778) e Maria Magdalena (1711-1799) e Johann 

Heinrich (1719-1750). Como seu pai almejava que ele o substituísse no púlpito, Euler, desde 

cedo, foi preparado para tornar-se um pastor. Devido a este fato, o jovem precoce teve que 

estudar línguas como grego e latim quando ele ainda era criança (BRADLEY & SANDIFER, 

2007). 
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Figura 2 - Imagem da cidade de Basileia em 1761. 

 
Fonte: Fellmann, (2007, p. 8). 

 

Mas, além de ser influenciado pelo pai aos estudos teológicos, Paul Euler que havia 

sido discente na Universidade de Basileia e defendido uma tese sobre razões e proporções, 

introduziu o filho nos primeiros estudos de matemática orientando-o, assim, de acordo com 

Fellman (2007), à leitura do livro Die Coss
7
, de Christoph Rudolff

8
 (1499-1545), que foi 

publicado em 1525 e é considerado o primeiro livro algébrico alemão. Outra versão do livro 

(Figura 3) foi feita em 1553 pelo matemático Michael Stifel (1487-1567) (Figura 4). Segundo 

D’Ambrosio (2009, p. 18), Die Coss, que foi um livro caracterizado por apresentar questões 

desafiadoras acerca da álgebra, foi de grande influência para álgebra de Euler, pois, o mesmo, 

era uma importante fonte de problemas. 

 

                Figura 3 - Capa do Die Coss                  Figura 4 – Michael Stifel 

               

.     .    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  A palavra Coss significa algo desconhecido. 

8
  Christoph Rudolff foi um matemático algebrista que nasceu na Alemanha. 

Fonte: UNIVERSITÄTS..., 

(2012).  
Fonte: O’Connor e Robertsom, 

(2012).  
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Aos treze anos de idade
9
, o jovem Euler, entrou na Universidade de Basileia (Figura 

5), que é uma das mais importantes instituições de ensino superior da Suíça, fundada em 

1460. Entre os professores que trabalhavam nesta universidade encontramos Johann Bernoulli 

(1667-1748) (Figura 6), um orgulhoso e audacioso homem que após a morte de Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (1646-1716), no período de 1721, passou a considerar-se o maior 

matemático ativo do mundo (DUNHAM, 1999).  

 

Figura 5 - Universidade de Basileia 

 
 

Fonte: Gautschi, (2008, p.5)  

                 

                

                                                        Figura 6 - Johann Bernoulli                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fonte: O’Connor e Robertsom (2012).          

 

 

Por meio deste orgulhoso e arrogante professor da universidade de Basileia, foi que 

Euler pode inserir-se cada vez mais no campo matemático, tendo assim, leituras e discussões 

                                                           
9
 Algumas referências pesquisadas, como por exemplo, Dunham (1999), falam 14 anos de idade. 
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matemáticas sugeridas pelo seu novo mestre. Como consequência disto, Euler sentia que o 

chamado para a Matemática era mais forte do que a teologia e, desta forma, o jovem, 

deixando de lado a vontade de seu pai, enveredou-se por um caminho que o proporcionaria 

futuramente grandes descobertas e dedicação no campo da Matemática. 

De acordo com Bradley e Sandifer (2007), aos dezesseis anos de idade, o jovem Euler 

recebeu o título de mestre ao defender sua tese que comparava as filosofias naturais de 

Descartes e Newton. Em 1728, publicou seu primeiro trabalho original, a saber, Meditationes 

super problemate nautico (Reflexões sobre um problema náutico) (Figura 07). Este trabalho 

refere-se a um problema proposto pela academia de Paris, cujo objetivo era encontrar uma 

melhor maneira de colocar os mastros em um navio. Infelizmente Euler não foi premiado com 

a primeira colocação que foi dada a Pierre Bouguer
10

 (1698-1758), ficando assim, em segundo 

lugar. Entretanto, Euler recebeu uma menção honrosa que caracterizava sua capacidade como 

engenheiro naval. 

 

 

Figura 07 – Meditationes super problemate nautico 

      

 
 

   Fonte: Klyve e Stemkoski, (2012). 

 

 Já em
11

 1727, em virtude de não ter conseguido um lugar na Universidade de Basileia 

como professor, Euler, a convite da academia de São Petersburgo onde estava seu amigo 

Daniel Bernoulli (1700-1782) decidiu assumir a cadeira que estava sendo oferecida.  

 

                                                           
10

 Pierre Bouguer foi um matemático francês que durante o século XVIII introduziu os símbolos ≤ e   (CAJORI, 

2007, p.225). 
11

  Bradley e Sandifer (2007) dizem que era em 1726 e D’Ambrosio (2009, p. 19), afirma 1727. 
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2.1.2 São Petersburgo (1727-1741) 

 

 Entre os anos de 1682 e 1725, a Rússia foi governada por Pedro I, o Grande (1672 - 

1725), que foi o primeiro imperador russo. Durante o seu reinado, Pedro I (Figura 08) 

promoveu uma revolução cultural e científica na Rússia que culminou, consequentemente, na 

modernização deste país. Assim, entre as modernizações realizadas na Rússia, Pedro I, que 

recebeu instruções de Leibniz, promoveu o desenvolvimento da educação e da pesquisa 

científica, além de fundar bibliotecas, museus e jardins botânicos.  

De acordo com Fellman (2007, p. 25), em 1724, foi fundada a Academia Scientiarum 

Imperialis Petropolitanae, isto é, Academia de São Petersburgo, na Rússia. Esta academia foi 

resultado do sonho do imperador Pedro I, que tinha objetivo de promover uma revolução 

cultural e científica deste país. Assim, durante este período, muitos cientistas estrangeiros 

foram convidados a participar desta nova academia, entre estes cientistas, que começaram a 

chegar a partir de 1725, estão os irmãos Nicolau e Daniel Bernoulli.    

 

                                                  Figura 08 – Pedro I, o Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gautschi, (2008). 

 

Após a morte de Pedro I no dia 28 de janeiro de 1725, sua esposa Catarina I (1684-

1727), a imperatriz, passou a assumir o poder da Rússia, dando continuidade, assim, as 

propostas de seu esposo. De acordo com Dunham (1999), em 1727, sobre influência dos 

Bernoulli, Euler foi convidado para fazer parte do corpo docente da academia de São 

Petersburgo onde ele passou a assumir o cargo de medicina, um campo o qual ele possuía 

pouca experiência. Entretanto, no ano de 1731 Euler pode assumir o cargo de professor 

Catedrático em Física e dois anos depois, finalmente, assumiu o cargo de professor de 

Matemática. Isto ocorreu porque, após ter perdido seu irmão mais velho em São Petersburgo, 

Daniel Bernoulli retornou para Suiça em 1733. Assim, a perda destes matemáticos na vida de 
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Euler trouxe para ele pontos positivos e negativos, pois, por um lado ele acabou sendo 

beneficiando com um novo cargo, mas, por outro lado, isso proporcionou um vazio na vida de 

Euler, já que não disponha de nenhum parente naquele lugar. 

No ano seguinte, disponibilizando de uma posição financeira mais confortável, devido 

ao cargo que havia assumido, Euler decidiu casar-se com Katharina Gsell (1707-1773), filha 

de um pintor suíço que morava na Rússia. Com ela, Euler teve treze filhos, entretanto, apenas 

três deles conseguiram chegar à idade adulta, como afirma Dunham (1999). Sua esposa teve 

uma importante função no lar, pois ela era responsável pela organização e condução de toda a 

família, proporcionando assim, à Euler, mais dedicação a sua pesquisa. 

Durante este período em São Petersburgo, Euler publicou cinquenta e cinco trabalhos. 

Entre estes trabalhos, estão os livros: Mecânica [E15 e E16], Ciências Navais [E110, E111] e 

Introdução a Nova Teoria Musical [E33], como também artigos dedicados a análise 

infinitesimal, equações diferenciais e o cálculo de variações e a própria teoria dos números. 

Entretanto, apesar de sua grande dedicação e esforço, foi neste mesmo período que Euler foi 

acometido pela perda da visão no olho direito. Desde criança, Euler sofria de uma doença 

cutânea que afetava as glândulas linfáticas do pescoço. Assim, conforme relata Cajori (2007, 

p. 333), ao passar três dias para solucionar um problema de astronomia que tinha sido 

proposto pela Academia, seu esforço acabou provocando uma forte febre que contribuiu para 

afetar sua visão. 

Embora sua saúde estivesse abalada, de acordo com Bradley e Sandifer (2007, p. 15), 

Euler teve a oportunidade de ganhar dois prêmios da Academia de Paris, um em 1738 e outro 

em 1740. Estes prêmios, por sua vez, contribuíram para que Euler fosse convidado para 

trabalhar em Berlim, na Alemanha. Não houve recusa por parte de Euler ao convite, já que a 

Rússia estava passando por uma situação de caos, devido às incertezas e turbulências políticas 

deste período. Assim, a convite do rei Frederico o Grande (1712-1786), da Prússia, Euler, 

juntamente com sua família, mudou-se no dia 19 de junho de 1741 para Berlim. 

 

2.1.3 Berlim (1741-1766) 

 

 “Único” e “Grande” foram os nomes dados ao terceiro rei da Prússia, Frederico II 

(Figura 9). Caracterizado por ser um amante da música, da arte e da literatura francesa, 

Frederico o Grande conseguiu inserir em seu reinado o espírito iluminista, que 

consequentemente levou a capital da Alemanha, isto é, Berlim, a ser a capital das luzes. 

Assim, neste período, muitos cientistas e escritores foram convidados para participar do corpo 
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docente da Academia Real de Ciências e Belas Letras que já havia sido fundada desde 1700, 

com o título Sociedade de Ciências de Berlim-Brandenburgo. 

 Sabendo do grande desempenho de Euler, conforme afirma (Gautschi, 2008, p. 7), 

Frederico em 1741 convidou este ilustre matemático, que se tornaria chefe do Observatório 

Acadêmico no final deste mesmo período, para participar da reorganização da sociedade 

acadêmica. Em 1746, com a nomeação de Maupertuis (1698-1759) para presidente, Euler 

tornou-se diretor da seção de matemática da academia e em 1759, após a morte de 

Maupertuis, Euler assumiu informalmente o comando da Academia Real de Ciências e Belas 

Letras de Berlim (Figura 10). 

 

Figura 09 - Frederico II. Figura 10 - Academia de Berlim. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: Gautschi, (2008, p.8)                                                Fonte: Gautschi, (2008, p.8) 

 

 

Durante os vinte e cinco anos que passou em Berlim, Euler produziu mais de 380 

obras, entre artigos e livros, incluindo dois de seus maiores trabalhos, a saber, Introductio in 

Analysin Infinitorum (Introdução a Análise Infinitesimal) em 1748 e Institutiones Calculi 

Differentialis (Instruções sobre o Cálculo Diferencial) em 1755 (Figura 11 e 12). Assim, este 

período, que foi tão produtivo na vida de Euler, proporcionou-lhe um sentimento de felicidade 

e realização profissional, pois se sentia livre para fazer exatamente o que quisesse em sua 

pesquisa. Além disso, vale salientar que, embora este momento seja caracterizado por uma 

grande produção, muitos dos trabalhos de Euler que foram feitos nesta época só foram 

publicados após a sua morte. 
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Figura 11 - Introductio in Analysin 

Infinitorum.  

 

Figura 12 - Institutiones Calculi 

Differentialis 

            
                    Fonte: Wilson, (2007)                                                         Fonte: Kassetas ([200-?]) 

 

Entre os assuntos abordados nesta época, Euler trabalhou com o cálculo de variações e 

órbitas dos planetas, construção naval e navegação, movimento da lua, artilharia e balística e, 

por fim, a obra Cartas para uma Princesa da Alemanha que é caracterizada como uma obra 

científica para leigos. Suas publicações, segundo Enerström (2012, tradução Greta Perl), 

foram feitas nos principais jornais da época na Alemanha, a saber, Acta Eruditorum, Nova 

Acta Eruditorum e no jornal de Crelle que era um jornal de matemática pura e aplicada. 

Entretanto, além destes periódicos, ele continuou a fazer publicações pela academia de São 

Petersburgo. Além dos trabalhos citados anteriormente, que tinha como linha de pesquisa a 

astronomia e a física, Euler fez importantes publicações na área da Matemática que estava 

voltada para a Teoria dos Números. 

Um destes trabalhos que trata da Teoria dos Números e que foi publicado quando ele 

vivia em Berlim é sobre os números amigáveis
12

. De acordo com Allan (2009, p. 75), “este 

trabalho não teve um grande impacto na Matemática da época, embora o problema para 

encontrar este tipo de números era extremamente difícil”. Assim, no ano de 1747, Euler 

escreveu três artigos acerca deste assunto, todos publicados com o mesmo título, a saber, De 

numeris amicabilibus, porém publicados em diferentes periódicos e datas. Isto é, de acordo 

com Enerström (2012), o primeiro artigo E100 foi publicado em 1747 na Acta Eruditorum, o 

                                                           
12

 Definição já apresentada no capítulo 1. 
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segundo E152 em 1750 na Opuscula varii argumenti e, por fim, em 1849 o terceiro artigo 

E798 na Commentationes arithmeticae.  

Sua investigação acerca dos números amigáveis resultou na apresentação de um 

catálogo contendo 61 pares de números amigáveis. Além disso, vale salientar que, para esta 

pesquisa Euler utilizou os recursos matemáticos presentes no artigo E134, isto é, Theoremata 

cerca de divisores numerorum, que trata da soma dos divisores de um número dado. Este 

recurso foi de suma importância para Euler descobrir novos pares, já que, o mesmo facilitou-o 

a executar os cálculos, como veremos nos capítulos seguintes. 

Todavia, além de suas importantes contribuições científicas para o campo da 

matemática e ciência, já mencionadas anteriormente, Euler assumiu importante papel na 

Academia de Berlim ao gerenciar questões financeiras, supervisionar o observatório e o 

jardim botânico, como também, coordenar a publicação de mapas geográficos e trabalhos 

científicos. Entretanto, estes fatores não contribuíram para sua permanecia em Berlim. Assim, 

de acordo com Gautschi (2008, p. 9), decepcionado com as atitudes do rei Frederico II e 

devido aos conflitos de interesse entre ambos, Euler, a convite da rainha Catarina II, a Grande 

(1729-1796), decidiu em 1766 retornar a São Petersburgo. Vale salientar que, estes conflitos 

de interesse ocorreram porque Frederico II passou a considerar desprezíveis as pesquisas de 

Euler já que as mesmas não estavam direcionadas à recursos a serem usados nas guerras. 

  

2.1.4 O retorno a São Petersburgo (1766 - 1783) 

 

 Em 1766, a Rússia estava sendo governada pela imperatriz Catarina II, a Grande, que 

apesar de ser de origem estrangeira, isto é, da Prússia, tornou-se muito popular na Rússia. Seu 

reinado foi caracterizado por ser um marco do despotismo esclarecido e por uma ampla 

reforma que ela realizou na sociedade russa. Assim, graças às modernizações realizadas por 

ela, a Rússia obteve um grande desenvolvimento econômico, social e político que, 

consequentemente, contribuiu para revitalizar o país. Já em relação à cultura, seu reinado teve 

um grande desempenho em restabelecer o altíssimo padrão da Academia russa, convidando 

assim, importantes cientistas da época, entre eles, Euler. 

 Em 1765, a Rússia que tinha perdido um grande cientista, a saber, Mikhail Lomonosov 

(1711-1765), agora precisava reabilitar a academia. Desta forma, em julho de 1766, a convite 

de Catarina II, Euler retornou a Rússia com este objetivo. Recebido com maiores glórias e 

dispondo, agora, de altíssimo salário, uma excelente moradia e emprego para todos os seus 

filhos, Euler tornou-se um dos maiores responsáveis da instituição. 
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 Em relação a sua produtividade na área da pesquisa, este período em São Petersburgo 

também foi marcado por uma grande produção acadêmica como pode ser visto no índice 

Eneström. Entre as obras que foram destaques neste momento, temos a Vollständige 

Anleitung zur Algebra (Introdução Completa à Álgebra, 2 vols), publicada em 1770, e que 

teve grande repercussão mundial. No Brasil, por exemplo, a tradução da obra surgiu em 1809 

e foi muito usada pelos alunos da Academia Militar do Rio de Janeiro. 

 Durante o ano de 1771, com os problemas que já havia no olho direito, Euler 

descobriu que estava começando a perder a visão do olho esquerdo devido a uma catarata. 

Assim, preocupado com o desenvolvimento de suas pesquisas, Euler decidiu preparar-se para 

uma futura cegueira e, desta forma, começou a fazer treinos de escrita numa lousa e a ditar 

seus textos aos seus filhos, Jonhann Albrecht Euler (1734-1800) e Christoph Euler (1743-

1808), como também, a A. J. Lexell (1740-1784) e Nicolas Fuss (1755-1826), que eram 

membros da academia. Além deste ponto negativo que Euler teve que enfrentar na sua vida, 

em maio deste mesmo ano, a sua casa foi acometida por um grande incêndio que ocorreu em 

São Petersburgo. Assim, Euler, quase cego e preocupado com seus manuscritos, teve que ser 

salvo à força pelo seu criado Peter Grimm. Mas, felizmente, apesar do importuno e da 

destruição dos móveis e de sua biblioteca, os manuscritos de Euler foram salvos pelo conde 

Vladimir Orlov (1743-1831) o qual, conforme afirma Wikipédia (2012), ele foi o diretor da 

academia de São Petersburgo durante o período de 1766 a 1774.  

Em outubro do mesmo ano de 1771, Euler ficou totalmente cego, após sofrer a perda 

da visão de seu olho esquerdo. Apesar disto, Euler, com a ajuda de seus filhos e assistentes, 

continuou a produzir seus trabalhos. Dispondo de uma memória fantástica, Euler, mesmo 

após à cegueira, podia fazer difíceis cálculos de cabeça caracterizando, assim, este período da 

sua vida por uma intensa produção academica que foi expressa nas palavras de Cajori (2007, 

p. 315) da seguinte maneira: 

 

Nenhum outro matemático o superou na produção de trabalhos matemáticos. Mesmo 

depois de completamente cego, nos seus dezessete últimos anos de vida, conseguia, 

com a ajuda de um dos treze filhos, escrever 800 páginas por ano de pesquisa 

matemática.  

 

 Em 1773, sua esposa, Katarina, faleceu aos sessenta anos de idade, causando a Euler 

uma grande perda. Mas, em 1776, Euler, mesmo em oposição a opnião dos filhos, casou-se 

com sua cunhada Salome Abigail Gsell (1723-1793) (D’AMBROSIO, 2009, p. 26). 
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 Infelizmente, no dia 18 de setembro
13

 de 1783 este grande matemático que, de acordo 

com Dunham (1999, viii), foi descrito por Pierre-Simon Laplace como “o mestre de todos 

nós”, faleceu. Assim, vítima de um acidente vascular celebral, Euler deixou-nos a lembrança 

de um exemplo de um cientista dedicado ao ensino e à pesquisa. Seu corpo foi enterrado no 

Mosteiro Alexander Nevsky, na Rússia onde ele recebeu glória e homenagens tanto das 

academias da Europa como também da própria Rússia. 

No dia 23 de outubro de 1783, Nikolaus Fuss (1755-1826), o esposo da neta de Euler, 

que havia sido assistente dele em São Petersburgo, fez um importante elogio a Euler perante a 

Academia de Ciências.  

 

2.2 CONTRIBUIÇÕES DE EULER 

 

Como já discorremos, o século XVIII foi marcado pelo Iluminismo que contribuiu 

para o desenvolvimento do pensamento e produção científica por toda a Europa. Dos 

matemáticos que mais produziram neste período, encontramos Euler que de acordo com o 

historiador Clifford Truesdell, citado em Silva (2009, p. 34), foi responsável por “25% de 

toda publicação matemática do século XVIII”. Entretanto, vale salientar, que a produção 

científica de Euler não esteve voltada somente para o campo da Matemática, mas também 

desenvolveu trabalhos no campo da Mecânica, Astronomia e Física. Ele também foi 

responsável por algumas equações e símbolos matemáticos, como por exemplo:  

 

i. V – A + F = 2 

ii.     + 1 = 0 

iii.     ,  , e, i = √   e entre outros. 

 

 Em relação à Matemática, Euler produziu conhecimentos voltados para Geometria, 

Equações Diferencias, Cálculo de Variações, Séries Infinitas, Cálculo Diferencial, 

Combinatória e Probabilidade, Teoria de Equações e Teoria dos Números (DUNHAM, 1999). 

  Entre seus trabalhos produzidos nos diferentes campos da matemática, Euler teve um 

importante papel para a Teoria dos Números. Seu interesse neste ramo da matemática se deu a 

partir da influência de Christian Goldbach (1690-1764), um matemático que ficou conhecido 

                                                           
13

  De acordo com D’Ambrosio (2009, p. 26), há uma discordância de datas quanto ao falecimento de Euler, 

entretanto, a data aqui presente, a saber, 18 de setembro de 1783, é considerada como a data oficial de seu 

falecimento. 
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ao conjecturar que todo par maior que 2 podia ser representado como uma soma de dois 

números primos. Assim, por meio de Goldbach, de acordo com Dunham (1999, p.7), Euler 

passou a estudar as conjecturas feitas por Fermat sobre esta área, criando, desta forma, grande 

interesse e fascinação pela Teoria dos Números. Sua produção neste ramo da matemática 

corresponde à quatro volumes em Opera Omnia que, quando unida a área da álgebra e análise 

resultam em 40 % de todas as suas produções no conhecimento matemático. 

 Assim, entre suas contribuições para a Teoria dos Números, podemos citar: a 

generalização do Pequeno Teorema de Fermat
14

, isto é, a
p – 1

 ≡ 1 (mod p), a introdução da 

função sigma, a função zeta e a sua contribuição a teoria dos números amigáveis.

 Portanto, os três capítulos seguintes discorrerão, respectivamente, sobre os três 

trabalhos de Euler acerca dos números amigáveis que foram publicados, respectivamente, em 

1747, 1750 e 1849. Vejamos agora a análise feita ao primeiro artigo que foi publicado em 

1747, a saber, De numeris amicabilibus. 

 

 

  

                                                           
14

 O Pequeno Teorema de Fermat diz que, de acordo com Fossa (2003, p. 49): “Sejam  a, p ϵ Z, com p primo e 

(a, p) = 1. Então, p|        ”. 
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3 ANÁLISE DO PRIMEIRO ARTIGO DE EULER 

 

 Neste capítulo, analisaremos o primeiro artigo de Euler publicado na Nova Acta 

Eruditorum (Figura 13) em 1747 com o título De numeris amicabilibus (Sobre os Números 

Amigáveis). Este artigo recebeu o número E100 no índex Eneström
15

. Assim, objetivamos 

apresentar a abordagem de Euler sobre os números amigáveis no seu contexto histórico e 

matemático, e fazer uma pequena investigação dos métodos usados pelos matemáticos que 

foram citados por ele. Por fim, teceremos alguns comentários sobre os trinta pares de números 

amigáveis que estão presentes no final do artigo. 

 

Figura 13 – Capa Nova Acta Eruditorum. 

 
Fonte: BIBLIOTHÉQUE..., ([200-?]). 

 

Durante o século XVIII, Euler publicou seus trabalhos em diferentes lugares. Entre 

estes, podemos citar a Acta Eruditorum que durante o período Iluminista foi considerado um 

dos mais importantes jornais internacionais (LAEVEN, 1990). Fundado na cidade de Leipzig, 

Alemanha, por Otto Mencke em 1682, o periódico publicava artigos de importantes cientistas 

dos séculos XVII e XVIII. Os referidos artigos abordavam, sempre em latim, assuntos 

relacionados à Física, Matemática, Geografia, Teologia, Direito, História e Medicina.  

Em 1707, o jornal passou a ser editado pelo filho de Mencke, o historiador Jonhann 

Burckhard Mencke (1674-1732) e em 1732, após o falecimento deste, o mesmo passou a ser 

publicado sobre o título Nova Acta Eruditorum. Foi neste jornal que Euler, entre os anos de 

                                                           
15

 Ver capítulo 1, Introdução, nota de rodapé 6. 
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1733 a 1773, publicou quinze artigos com assuntos relacionados à Matemática e à Física, e 

entre estes, encontramos seu primeiro trabalho sobre os números amigáveis, a saber, De 

numeris amicabilibus. 

Um par de números, de acordo com Euler (1747, p. 267; tradução Fossa e Leôncio, 

2009, p. 88), é chamado amigável quando “cada um produz o outro quando todas suas partes 

alíquotas
16

 são somadas”. Os números 220 & 284, por exemplo, são deste tipo, pois a soma 

das partes alíquotas de 220, a saber, 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110, produzem 284 e, 

por sua vez, as partes alíquotas de 284, isto é, 1+2+4+71+142, resulta em 220. Os números 

amigáveis foram investigados por vários matemáticos, como, os pitagóricos, o árabe Thabit 

Ibn Qurra (836-901) (Figura 14) que foi responsável por descobrir a fórmulas
17

      e    , 

Pierre de Fermat (1601-1665), René Descartes (1596-1650) (Figura 15) e Frans van Schooten 

(1615-1660) (Figura 16). Entretanto, nenhum destes matemáticos foi capaz de apresentar mais 

do que três pares de números amigáveis. Uma análise mais detalhada acerca da história dos 

números amigáveis se encontra em Fossa (no prelo). 

 

Figura 14 - Thabit Ibn Qurra   Figura 15 – Descartes  Figura 16 - Van Schooten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabendo dos pares de números amigáveis que foram encontrados e analisados pelos 

matemáticos citados anteriormente, Euler deu início a sua investigação acerca destes números. 

No seu primeiro artigo, De numeris Amicabilibus, ele apresenta-nos a dificuldade encontrada 

e o desinteresse dos matemáticos de sua época em fornecer mais pares de números amigáveis. 

A razão para isto é que, de acordo com o contexto histórico da época, os matemáticos deste 

                                                           
16

 Ver capítulo 1, Introdução, nota de rodapé 3. 
17

 De acordo com Dickson (1971, p. 39), “o árabe Thabit Ibn Qurra notou que 2
n
ht e 2

n
s são números amigáveis 

se h = 3.2
n
-1, t = 3.2

n-1
-1 e s = 9.2

2n-1 
-1” forem números primos maiores do que 2. 

Fonte: O’Connor e 

Robertson, (2012). 
Fonte: O’Connor e 

Robertson, (2012). 

Fonte: O’Connor e 

Robertson, (2012). 
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período focalizaram sua atenção para o estudo do cálculo infinitesimal que era um 

conhecimento que estava sendo bastante desenvolvido e difundido na Europa. Desta forma, os 

problemas relacionados à aritmética passaram a ser desprezados pela maioria destes 

matemáticos. Além disso, vale salientar que, para Euler (1747, p. 267; tradução Fossa e 

Leôncio, 2009, p. 88), “a investigação das propriedades dos números sem dúvida 

frequentemente requer mais argúcia que as mais sutis questões da geometria”, exigindo, 

assim, de seus pesquisadores/estudiosos mais dedicação e perseverança para analisá-los.   

Assim, de acordo com Euler (1747, p. 267), nem mesmo Descartes, o fundador da 

Filosofia moderna e da Geometria Analítica, teve muito sucesso em produzir números 

amigáveis. Numa carta enviada, no dia 31 março de 1638, a Marin Mersenne (1588-1648), 

Descartes apresentou sua regra para achar números amigáveis. O método de Descartes (1898, 

p. 93-94), apresentado na carta, consistia em achar três números primos que produzam 

números amigáveis da seguinte maneira: inicie com 2 ou uma potência qualquer de 2, isto é, 

  . Multiplique a potência por 3 e, em seguida, subtraia uma unidade do resultado, ou seja, 

3×2
n 

– 1 que será a representação do primeiro número primo que desejamos encontrar. Para o 

segundo número, multiplique a mesma potência de 2 por 6, isto é, 2
n
×6 e do resultado subtraia 

uma unidade, a saber, 6×2
n
 – 1. O terceiro número primo, de acordo com a regra de Descartes, 

deverá ser encontrado da seguinte maneira: 18×(2
n
)
2
 – 1, isto é, eleve ao quadrado a mesma 

potência que utilizamos nos números anteriores e, em seguida, multiplique o resultado por 

dezoito. Logo em seguida, subtraia uma unidade do resultado encontrado que foi multiplicado 

por dezoito. Assim, se os números encontrados, a saber, 3×2
n 

– 1, 6×2
n
 – 1 & 18×(2

n
)
2
 – 1, 

forem todos números primos, então o produto do último primo pelo dobro da potência 

assumida, isto é, 2×(2
n
)×(18×(2

n
)
2
 – 1) resultará em um dos números de um par de números 

amigáveis. 

 Através deste método, Descartes (1898, p. 94) apresentou três números que, quando 

somadas as partes alíquotas de cada um, produzirão seus respectivos números amigáveis. Os 

três números encontrados por este método são respectivamente: 284 (um número do par 

conhecido na antiguidade pelos pitagóricos), 18416 (apresentado por Fermat no ano de 1637) 

e o número 9437056 (apresentado por Descartes no ano de 1638). No artigo de Euler, o par de 

números amigáveis descoberto por Descartes, 9437056 & 9363584, é representado em fatores 

de número primos, a saber: 2
7
.191.383 & 2

7
.73727, como podemos visualizar na Figura 17 no 

final deste capítulo.  

A Tabela 1, a seguir, é uma representação de como Descartes, utilizando sua regra, 

obteve os três pares de números amigáveis. Esta tabela está organizada da seguinte maneira: 
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na parte horizontal observamos os valores que foram atribuídos a incógnita n que apresenta a 

seguinte variação na tabela 1≤ n ≤ 8. Já na parte vertical, x, 3x – 1, 6x – 1 e  18x
2
 – 1 

representam a regra dada por Descartes onde x é a potência de dois assumida, isto é, 2
n
. Os 

números apresentados em asterisco são todos os números primos encontrados, dentro do 

intervalo assinalado, por meio da regra de Descartes e, por fim, os números que estão 

representados na forma 2x(18x
2
 – 1) são elementos de pares de números amigáveis, isto é, 

284, 18416 & 9437056. Em virtude de pouco espaço, limitamos em apresentar, aqui, a 

potência 2
n
, variando 1 ≤ n ≤ 8. Entretanto, foram analisados as potências 2

n
, com 1 ≤ n ≤ 

5000, no MAPLE
18

 e, como resultado, observamos que números amigáveis não são 

encontrados para valores de n maiores do que 6.  

Portanto, por meio da nossa análise, onde 1 ≤ n ≤ 5000, observamos que a regra 

apresentada por Descartes produz apenas trinta e três números primos e, assim, após 

encontrarmos para as potências  2, 2
3
 e 2

6
 os três números amigáveis apresentados por esta 

forma (Tabela 1), foi observado que não é possível encontrar mais pares além destes para este 

intervalo, isto porque, a medida que aumentamos o valor de n, fica cada vez mais difícil 

encontrar números primos para a regra 6.2
n
 – 1 e  18.(2

n
)
2
 – 1 e, termos simultaneamente 

números primos para 3.2
n
 – 1, 6.2

n
 – 1 e  18.(2

n
)
2
 – 1. Portanto, através desta análise, 

concluímos que a regra usada por Descartes para achar números amigáveis é improdutiva para 

o intervalo 7 ≤ n ≤ 5000. 

 

Tabela 1 - Representação da regra de Descartes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

  2* 4 8 16 32 64 128 256 

     5* 11* 23* 47* 95 191* 383* 767 

     11* 23* 47* 95 191* 383* 767 1535 

       71* 287 1151* 4607 18431 73727* 294911* 1179647 

       

    
284 2296 18416 

14742

4 

11795

84 

943705

6 

7549721

6 

60397926

4 
Fonte: Tabela realizada a partir da regra apresentada por Descartes.  

  

Baseando-se no método usado por Descartes, van Schooten (1657) utilizou equações 

indeterminadas para determinar os pares de números amigáveis. Desta forma, van Schooten 

(1657, p. 420) afirma que, para achar números amigáveis, devemos tomar 4x para um número 

e 4yz para outro, isto é, a
2
x & a

2
yz, sendo x, y, z números primos. Observe que a

2
x & a

2
yz é 

semelhante à forma apresentada por Euler (1747, p. 168), 2
n
xy & 2

n
z.  Assim, temos que as 

                                                           
18

 Ver capítulo 1, Introdução, nota de rodapé 5. 
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partes alíquotas do número 4x, isto é, seus divisores exceto o próprio 4x, será: 1, 2, 4, x & 2x. 

Logo, pela definição de números amigáveis, temos: 7 + 3x = 4yz. Isolando a incógnita x, 

encontraremos a seguinte equação:     
     

 
, isto é,     

       

 
. 

 De modo semelhante, as partes alíquotas do número 4yz serão: 1, 2, 4, y, 2y, 4y, z, 2z, 

4z, yz & 2yz. Logo, pela definição, temos: 4x = 7 + 7y + 7z + 3yz, isto é, 
         

 
      

       . Assim, reduzindo a equação, encontraremos: 

 

   
    

   
                         ou                 

  

   
 

ou também, 

   
    

   
                         ou                 

  

   
 

 

Assim, van Schooten observou que quando y = 5, ele encontrou z = 11 e x = 71. Isto, 

consequentemente, resultou que o número 4x procurado será 284 e o número 4yz = 220.  

Dando continuidade a sua análise, van Schooten observou que para os números da 

forma 8x & 8yz, isto é, a
3
x & a

3
yz não é possível encontrar números amigáveis, pois não 

obteremos números primos para y. Entretanto, para os números da forma 16x & 16yz, isto é, 

a
4
x & a

4
yz encontraremos o próximo par, 18416 & 17296, que será achado pela seguinte 

substituição:    
       

  
 e       

   

    
 ou    

       

  
 e       

   

    
, onde y = 47, z 

= 23 e x = 1151. Por fim, o último par, encontrado por ele, é dado pela regra: 128x & 128yz, 

isto é, a
6
x & a

6
yz. Assim, utilizando esta regra encontraremos    

         

   
,        

 
     

     
. De acordo com van Schooten (1657, p. 423), assumindo y = 191 será descoberto o 

número primo 383 para z e o número primo 73727 para x e, assim, o outro par achado será: 

128x = 9437056 & 128yz = 9363584.  

Em van Schooten (1657, p. 423) conclui que mais números amigáveis podem ser 

achados, porém apresenta apenas três pares. Assim, até a publicação do primeiro artigo de 

Euler, De numeris amicabilibus, em 1747, só se tinha conhecimento dos três pares de 

números amigáveis que mencionamos anteriormente, a saber, 220 & 284, 17296 & 18416, 

9363584 & 9437056. Além disso, vale salientar que no terceiro artigo De numeris 

amicabilibus, Euler nos explica que van Schooten não foi capaz de produzir mais pares, não 

porque o método apresentado por ele fosse improdutivo, mas devido ao modo como o método 
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estava sendo utilizado. Assim, ele concluiu que dificilmente alguém imaginaria que todos os 

números amigáveis pudessem ser gerados a partir da fórmula a
2
x & a

2
yz. 

Portanto, de tudo o que foi dito e das análises históricas que fizemos, podemos ver 

como era extremamente difícil achar os números amigáveis durante ou anteriormente ao 

século XVIII. Entretanto, como resultado de suas investigações acerca destes números, Euler 

apresentou em 1747 uma lista contendo trinta pares de números amigáveis (Figura 17) e, neste 

mesmo lugar, argumentou que poderia encontrar mais números além destes. Este resultado 

superou todas as investigações feitas pelos matemáticos que haviam pesquisado acerca destes 

números e que não tiveram sucesso nestas investigações. 

 Desta forma, com a publicação do primeiro artigo de Euler, De Numeris amicabilibus, 

encontramos o primeiro marco para o desenvolvimento de um método que produzisse mais de 

três pares de números amigáveis. Neste artigo, apesar de Euler não apresentar os métodos 

utilizados para a produção de novos pares, além dos já conhecidos, ele nos esclarece o porquê 

de importantes matemáticos que investigaram a natureza destes números não terem sido 

capazes de encontrar outros pares. Além da pequena explicação histórica acerca da 

investigação destes pares, Euler nos apresenta a definição de números amigáveis e exibe o 

primeiro par descoberto, a saber, 220 & 284. Em seguida, observa que apesar de Descartes e 

van Schooten terem dedicado muito tempo na investigação destes números, não foram 

capazes de produzir além de três pares. Por fim, Euler (1747) apresenta a fórmula utilizada 

por ambos matemáticos para esta investigação, a saber, 2
n
xy & 2

n
z onde x, y e z são números 

primos e, ao mesmo tempo, deveremos ter z = xy + x + y e 2
n
(x + y + 2) = xy + x + y +1, isto é, 

z = 2
n
(x + y + 2) – 1.  

Como podemos observar, esta é a regra conhecida desde o século IX pelo árabe Thabit 

Ibn Qurra, que foi mencionado no início deste capítulo. De acordo com Cajori (2007, p. 160), 

Thabit havia criado esta regra a partir da elaborada por Euclides para achar números perfeitos. 

Assim, a regra de Thabit, segundo Dickson (1971, p. 39), se h = 3.2
n
 – 1, t = 3.2

n-1
 – 1 e s = 

9.2
2n-1

 – 1 forem números primos maiores do que 2, então 2
n
ht e 2

n
s formam um par de 

números amigáveis
19

. Atualmente, não temos evidências se Descartes, van Schooten ou até 

mesmo o próprio Euler tivera conhecimento do trabalho de Thabit, já que o mesmo não é 

citado em nenhum dos artigos de Euler. Entretanto, as correspondências entre Fermat –  

Mersenne e Descartes – Mersenne nos revelam que estes matemáticos do século XVII 

estavam investigando um método para encontrar pares de números amigáveis e, assim, de 

                                                           
19

 Ao fazermos nossas verificações, dentro do intervalo 1 ≤ n ≤ 5000, concluímos que a regra nos permite 

encontrar somente três pares de números amigáveis neste intervalo. 
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acordo com Borho (1972, p. 571), “esta regra foi redescoberta em 1636 por Fermat e, em 

1638, por Descartes e generalizada por Euler”, onde Fermat, diferentemente de Descartes, 

utilizando seu método, apresentou apenas dois pares de números amigáveis, a saber, 220 & 

284 e 18416 & 17296. 

 Portanto, a partir desta regra, Euler questionou se todos os números amigáveis estavam 

ou não contidos dentro dela, já que quando assumidos valores maiores para n os valores de z 

tornam-se rapidamente grandes e, consequentemente, fica cada vez mais difícil determinar se 

z é ou não um número primo e, além disso, torna-se difícil encontrar, simultaneamente, x, y e 

z primos. Além destes problemas, tanto Euler, como também os demais matemáticos, tiveram 

suas investigações limitadas, isto porque, de acordo com Euler (1747, p. 268), as tabelas de 

números primos apresentadas não ultrapassavam 100.000. 

  Por fim, o artigo finaliza com a apresentação de uma lista contendo os trinta pares de 

números amigáveis, incluindo os três pares descobertos anteriormente à pesquisa de Euler. 

Todos estes pares estão decompostos em fatores de números primos, para mostrar a estrutura 

contida na fórmula 2
n
xy & 2

n
z e das outras fórmulas que foram derivadas a partir dela. 

 Por meio do software MAPLE, pudemos analisar todos os pares de números 

amigáveis apresentados no primeiro artigo por meio de um programa que elaboramos 

(apêndice D), a fim de certificarmos que todos estes pares apresentados são números 

amigáveis. Além disso, o software nos possibilitou verificar a decomposição de todos os pares 

em fatores de números primos. Portanto, ao analisarmos a lista apresentada no artigo De 

numeris amicabilibus (Figura 17) encontramos alguns erros. Esses erros já haviam sido 

apontados na literatura (FOSSA; LEÔNCIO, 2009). 

Assim, o par XIII, isto é, 2
4
.19.8563 & 2

4
.83.2039, que também pode ser representado 

como 2603152 & 2707792, não é um par de números amigáveis, pois o mesmo não satisfaz a 

definição. Isto é, a soma das partes alíquotas de 2603152 resulta em 2706528, enquanto que, a 

soma das partes alíquotas de 2707792 resulta em 2604368.  

 O par XXIII apresenta um erro de impressão, ou seja, no original encontramos 513 na 

coluna esquerda, mas deveria ser 5.13 (Figura 17). Outro erro
20

, provavelmente de impressão, 

corresponde ao par XXIV da lista, 3
3
.5.31.89 & 3

3
.5.7.11.29, isto é, 372465 & 301455. Este 

par não forma números amigáveis, porém se colocarmos 3
2
 em vez de 3

3
, teremos aqui: 

124155 & 100485 que são números amigáveis.  

 

                                                           
20

  O presente erro apresentado na lista de números amigáveis de Euler foi descoberto durante o século XX. 
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Figura 17 - Lista dos trinta pares de Números Amigáveis  

 

Fonte: Euler, (1747).  

  

Desta forma, concluímos nossa análise histórica e algébrica acerca do primeiro artigo 

de Euler sobre os números amigáveis. Nesta análise, pudemos situar o artigo De numeris 

amicabilibus, no contexto histórico do século XVIII e apresentar as dificuldades matemáticas 

encontradas por importantes matemáticos para a descoberta de números amigáveis. 

Observamos, também, a dedicação e genialidade de Euler em apresentar trinta pares de 

números amigáveis, dispondo apenas de uma tabela de números primos limitada a 100000.  

O próximo capítulo, da presente dissertação, será dedicado a análise do segundo artigo 

de Euler, De numeris amicabilibus, publicado em 1750. Lá, observaremos detalhadamente os 

métodos e as ferramentas matemáticas utilizadas por este ilustre matemático para a descoberta 

dos pares de números amigáveis que foram encontrados por ele. Vale salientar, que neste 

segundo artigo, Euler mostra um catálogo contendo 61 pares de números amigáveis, onde 

apenas vinte e quatro pares, que foram apresentados na lista de números amigáveis do 

primeiro artigo De numeris amicabilibus, estão incluídos no catálogo.   
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4 ANÁLISE DO SEGUNDO ARTIGO DE EULER   

 

 O segundo artigo de Euler é uma continuação do seu primeiro trabalho publicado em 

1747 e recebeu o mesmo título deste: De numeris amicabilibus. Foi publicado originalmente 

em 1750 na Opuscula varii argumenti sob o título: Conjectura Physica circa propagationem 

soni ac Luminis una cum aliis dissertationibus analyticis De numeris amicabilibus De natura 

aequationum, ac De rectificatione ellipsis (Conjectura Física sobre a propagação do som e da 

luz com outras análises dissertativas sobre os números amigáveis, sobre a natureza das 

equações e sobre as retificação das elipses), como mostra a (Figura 18). O livro é composto 

por quatro capítulos direcionados para questões da Física e Matemática, onde De numeris 

amicabilibus está voltado para Teoria dos Números. 

  

Figura 18 - Capa do livro Conjectura Physica 

 
 

Fonte: BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK ..., (2012).   

 

De acordo com Eneström (2012), este artigo foi escrito em 1747, porém somente no 

ano de 1750, ele foi revisado pela comunidade científica e publicado na Opuscula varii 

Argumenti, e republicado em Commentationes Arithmeticae de 1849 (Figura 19) e na Opera 

Omnia, segundo volume, em 1915 (Figura 20). A tradução deste artigo, que analisaremos a 

seguir, foi feita da versão original publicada em Opuscula varii Argumenti. 
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Figura 19 - Capa do livro Commentationes Arithmeticae 

 
Fonte: BIBLIOTHÉQUE..., ([200-?]). 

 

Figura 20 - Capa da Opera Omnia 

 
Fonte: BIBLIOTHÉQUE..., ([200-?]). 

 

Este artigo, diferente dos demais, apresenta detalhadamente os métodos utilizados por 

Euler para a obtenção dos 61 pares de números amigáveis, conforme foi mencionado no 

capítulo anterior. Desta forma, almejamos neste capítulo, analisar os métodos e as tabelas 

apresentadas no segundo artigo, que contribuíram para o sucesso de Euler na obtenção destes 

pares de números amigos. 
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Euler (1750, p. 23, tradução Leôncio e Fossa) define números amigáveis da seguinte 

maneira: 

Dois números são chamados amigáveis, se são compostos de tal maneira que a soma 

das partes alíquotas
21

 de um é igual ao outro e, por sua vez, a soma das partes 

alíquotas do segundo é igual ao primeiro. Um exemplo de números deste tipo é o 

par: 220 e 284. Isto é, a soma das partes alíquotas de 220 quando somadas, 

1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110 produzem 284, e por outro lado, a soma das 

partes alíquotas de 284, 1+2+4+71+142, resultam em 220. 

 

 Suas observações relatam que o menor par de números amigáveis, a saber, 220 & 284, 

foi mencionado anteriormente por Michael Stifel (1487-1567), matemático alemão 

considerado um dos maiores algebristas do século XVI e responsável por inventar os 

logaritmos comparando uma PG e uma PA. De acordo com Euler (1750), Stifel tinha dado 

início ao estudo acerca deste tipo de número após encontrar, por acaso, o menor par, isto é, 

220 & 284. Ao analisarmos a publicação de Stifel em Arithmetica Integra de 1544, 

observamos que ele estava pesquisando acerca dos números perfeitos
22

 e durante este estudo, 

observou que a coleção
23

 das partes de 220 produzia 284, enquanto que a coleção das partes 

alíquotas de 284 fazia 220 (STIFEL, 1544, p. 10, tradução nossa) (Figura 21). Além disso, 

vale salientar que, diferente de Descartes e van Schooten, Stifel não mencionou em seu 

manuscrito nenhuma fórmula ou método que pudesse apresentar outros pares. 

  

Figura 21 - Recorte onde Stifel faz menção ao menor par de números amigáveis. 

 
Fonte: Stifel, (1544).  

 

Para Euler, o que ocasionou a não descoberta de mais pares de números amigáveis, por 

parte dos diferentes matemáticos que estudaram estes números, foi à falta de uma 

                                                           
21

 Ver capítulo 1, Introdução, nota de rodapé 3.  
22

  Número perfeito é aquele número cuja soma de suas partes alíquotas resultam no próprio número.  
23

 Termo utilizado por Stifel para expressar a ideia de soma/adição. 
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investigação mais detalhada que contribuísse para atacar o problema. Entre estes matemáticos, 

de acordo com Euler (1750, p.23, tradução Leôncio e Fossa), o próprio Stifel acreditava que 

os recursos que a análise proporcionava não contribuiriam para a descoberta de mais pares, 

“pois julgou os recursos da análise incapazes de acha mais pares de números deste tipo”. 

Entretanto, vale salientar, que nem mesmo Descartes e van Schooten que analisaram 

detalhadamente este tipo de número foram capazes de desvendar um método que produzisse 

além dos três pares que descobriram. Assim, de acordo com Euler (1747, p. 267; tradução de 

Fossa e Leôncio, 2009, p. 88), após estes matemáticos “não foi encontrado geômetra algum” 

que se dedicasse ao estudo dos números amigáveis, isto é, até Euler iniciar a sua pesquisa 

neste assunto.  

 No entanto, até Euler iniciar sua pesquisa sobre os números amigáveis, não há 

registros de matemáticos que dedicassem a este estudo tanto quanto Euler e que foram 

capazes de produzir além dos três pares apresentados por Descartes. Investigaremos, mais 

adiante, a análise dos métodos utilizados por Euler para encontrar os 61 pares. Antes porém, 

analisaremos a construção da tabela Soma dos Divisores que foi um recurso importante, 

utilizado por Euler, para encontrar a soma dos divisores dos números procurados e que 

consequentemente facilitou os cálculos para determinar os números amigáveis. 

 

4.1. TABELA SOMA DOS DIVISORES 

 

A tabela Soma dos Divisores foi uma ferramenta essencial para Euler, pois a mesma 

facilitou a investigação dos números amigáveis, já que a ela é bastante útil na resolução de 

questões sobre as partes alíquotas e divisores. Assim, através dela podemos descobrir 

facilmente a soma das partes alíquotas de qualquer número inteiro positivo. Os números 

apresentados na tabela, como mencionamos no capítulo anterior, são várias potências de 

números primos menores do que mil. Entretanto, vale salientar que os números primos 

menores ou igual a 23 apresentam expoentes variando entre 1 e 36, enquanto que, para os 

números primos maiores que 23, a tabela apresenta os expoentes das potências variando entre 

1 e 3. Para cada um dos números primos e suas respectivas potências apresentados na tabela, 

Euler nos dá a soma de seus divisores expressos em fatores de números primos que ele obteve 

utilizando as propriedades da função sigma
24

, como veremos mais adiante.  

                                                           
24

 A função sigma, atualmente representada pelo símbolo  , é a soma de todos os divisores de um número inteiro 

positivo dado. Euler, diferente de hoje, usou o símbolo ʃ. Além disso, vale salientar que, de acordo com 
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A tabela Soma dos Divisores, atualmente, está presente tanto no segundo como no 

terceiro artigo. Entretanto, elas se distinguem por alguns fatores. Primeiro, quando lemos o 

segundo artigo, percebemos que a tabela Soma dos Divisores faz parte da estrutura do artigo, 

isto é, ela está contida no artigo como resultado da aplicação das propriedades fundamentais 

da função sigma, enquanto que, no terceiro artigo, esta tabela está inserida no final do artigo 

como um anexo. Além disso, vale lembrar que, além do segundo artigo, que nos apresenta as 

propriedades fundamentais para a construção desta tabela, Euler publicou na Commentationes 

Arithmeticae em 1849, o seguinte artigo: Observatio de summis divisorum (Observações 

sobre a soma dos divisores), onde pode ser encontrada uma análise mais detalhada do que no 

segundo artigo sobre a construção da tabela Soma dos Divisores.  

Ao darmos início à análise da tabela Soma dos Divisores, contida no segundo artigo de 

Euler, percebemos, por meio do software MAPLE, que a mesma apresenta dezesseis erros. 

Assim, encontramos que a soma dos divisores do número 5
5
 apresentada por Euler é igual a 

2.3
3
.7.31; entretanto, notamos que esta representação está errada, já que

25
 ʃ5

5
 = 

    

   
 = 3906 

que por sua vez deveria ser representado em fatores primos da seguinte maneira: ʃ5
5
 = 

2.3
2
.7.31. Erros semelhantes relacionados ao grau da potência da soma dos divisores estão 

expressos pela tabela para os seguintes números: ʃ283
3
 = 2

2
.5.71.8009, ʃ811 = 2.7.29 e ʃ827 = 

2
2
.3

3
.23. Daí, os mesmos deveriam ser representados da seguinte maneira: ʃ283

3
 = 

2
3
.5.71.8009, ʃ811 = 2

2
.7.29 & ʃ827 = 2

2
.3

2
.23 como facilmente pode ser verificado. 

Os editores da Opuscula varii Argumenti e dos Commentationes Aritmetica, 

observaram que para os números 5
5
, 283

3
, 811 e 827 a soma dos divisores estão apresentados 

incorretamente. Entretanto, o segundo artigo que foi republicado em 1915 na Opera Omnia 

apresenta corretamente a decomposição em fatores de números primos destes números. Por 

outro lado, para os números 661, 673 e 883, encontramos erros em sua decomposição de 

fatores primos da soma dos divisores apenas no terceiro artigo de Euler. 

 Além dos erros do grau das potências que citamos anteriormente, encontramos 

também erros de decomposição de números primos de números que representam a soma dos 

divisores. Tais erros acontecem para os números 7
10

, 37
3
 & 613

2
. Por conseguinte, ao 

analisarmos as propriedades da função sigma usada por Euler, que será explicada mais a 

diante, percebemos que, a soma dos divisores de 7
10

, isto é, ʃ 7
10

 = 3295544557 está correta, 

                                                                                                                                                                                     
D’Ambrosio (2009, p. 16), “Euler é considerado um dos pioneiros da iconografia, compreendida como estudo 

das representações figuradas, tais como símbolos e imagens”. 
25

  De acordo com Euler (1750, p. 24, tradução de Leôncio e Fossa), “o símbolo ʃ prefixado a algum número 

indica a soma de todos os divisores do referido número”. 
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já que ʃ 7
10

 = 
     

   
 = 3295544557, entretanto, como a tabela de Euler é expressa em 

decomposição de números primos, podemos assim considerar a decomposição deste número 

incorreta. A mesma explicação é dada para     ʃ 37
3
 = 2

2
.5.2603, pois apesar da soma dos 

divisores está expressa corretamente, observamos que 2603 é um número composto cuja 

decomposição em fatores de números primos é: 19.137. Portanto, ʃ 37
3
 = 2

2
.5.19.137. O 

mesmo caso ocorre para ʃ 613
2
 que deverá ser representado da seguinte maneira: ʃ 613

2
 = 

3.7.17923. 

Por fim, foram encontrados erros de cálculos e representações para os seguintes 

números da tabela Soma dos Divisores: 149
3
, 173

2
, 461

3
, 523

3
 & 571

3
. A soma dos divisores 

de 149
3
 leva-nos a pensar que provavelmente foi escrita incorretamente, isto porque, Euler 

representou a soma da seguinte maneira: ʃ 149
3
 = 2

2
.3.5

2
.11.101 escrevendo assim 333300. 

Assim, quando analisamos utilizando as propriedades da função sigma, encontramos que        

ʃ149
3
 = 

      

     
 que é igual a 3330300. Como podemos observar, provavelmente, Euler tenha 

feito o cálculo corretamente, entretanto o representou sem um dos zeros e, consequentemente, 

sua representação na tabela está incorreta. Da mesma forma, encontramos erros gráficos para   

ʃ461
3
 & ʃ 523

3
, como facilmente pode ser verificado. 

Por outro lado, a soma dos divisores dos números 173
2
 & 571

3
 estão erradas, pois os 

cálculos feitos por Euler são incorretos. Isto é, utilizando as propriedades da soma dos 

divisores de 173
2
 & 571

3
, encontramos que ʃ173

2
 = 

      

     
 = 30103, que é um número primo. 

Contudo, a representação de Euler feita na tabela é que ʃ173
2
 = 30083 = 67.449, que é um 

erro, já que o resultado é 30103 como facilmente pode ser verificado. Já para o número 571
3
, 

a soma dos seus divisores deveria ser ʃ571
3
 = 186496024 = 2

3
.11.13.163021, entretanto, os 

cálculos de Euler foram que ʃ571
3
 = 629501301 = 3

3
. 11.13.163041 e, novamente, concluímos 

que este erro apresentado na tabela é um erro de cálculo feito por Euler. Vale salientar que, 

para este último, também poderemos estimar, que Euler possa ter feito um erro de 

transposição gráfica ao escrever a decomposição em fatores de números primos, como 

facilmente pode ser observado anteriormente. 

Finalmente, percebemos que a tabela contida no segundo artigo não apresentava um 

dos números primos menores do que 1000, isto é, 79. Todavia, este número está apresentado 

na tabela Soma dos Divisores do terceiro artigo de Euler que será abordado no próximo 

capítulo. A ausência deste número primo na tabela Soma dos Divisores do segundo artigo de 

Euler sobre os números amigáveis também foi notada por alguns matemáticos do século 20. 
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Assim, o artigo, ao ser republicado na Commentationes Aritmetica de 1849, apresenta nas 

páginas destinada a correções a soma dos divisores de 79 expressos em fatores de números 

primos. Além da Commentationes Aritmetica, podemos encontrar também a correção deste 

número na Opera Omnia de 1915-1917, entretanto, sua correção já está presente na tabela. Ao 

analisarmos detalhadamente a tabela soma dos divisores, pudemos perceber erros gráficos ou 

erros de cálculo cometido por Euler, ou por alguém que tenha redigido este texto durante o 

século XVIII. 

Analisaremos, agora, a construção da tabela Soma dos Divisores que foi bastante útil a 

Euler, já que a mesma contribuía na resolução de questões acerca das partes alíquotas e soma 

dos divisores de um número. Isto é, por meio desta tabela, Euler poderia facilmente encontrar 

a soma dos divisores de um número que estão presentes nela e, consequentemente, achar 

pares de números amigáveis. Além disso, vale salientar que esta tabela foi construída com 

base nas propriedades da função sigma. 

De acordo com Euler (1750, p. 24) a soma de todos os divisores de um número inteiro 

positivo qualquer é indicada pelo símbolo: ʃ. Assim, dado um número n, temos que a soma de 

todos os seus divisores será: ʃn, isto é, ʃ6 = 1 + 2 + 3 + 6 = 12. Este termo ʃn corresponde a 

função sigma e, atualmente, recebe a seguinte representação simbólica: σ(n). Esta função, que 

calcula a soma de todos os divisores de um número positivo qualquer, foi de suma 

importância para a investigação de Euler na descoberta dos números amigáveis, pois como 

afirma Allan (2009, p. 78), “esta função foi a ferramenta perfeita para reformular o problema 

dos números amigáveis”.  

Euler concluiu que dado um número positivo n qualquer, a soma das partes alíquotas 

será representada por: ʃn – n. Isto porque, as partes alíquotas de um número são todos os seus 

divisores com exceção do próprio número. Além disso, Euler nos apresenta em forma de 

corolário e lemas as seguintes propriedades fundamentais da função sigma e algumas de suas 

demonstrações: 

 

I. ʃ1 = 1 (por definição); 

II. Se n primo, então ʃn = n + 1 (por definição); 

III. Se m & n forem números primos entre si, de tal modo que não possuam 

divisores comuns, além da unidade, então ʃm.n = ʃm.ʃn. 

Demonstração:  

Sejam que   &   números primos entre si, tal que os divisores de   sejam 1, 

  ,   , ...,    e os divisores de   sejam 1,   ,   , ...,    com        . Assim, temos 
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que a soma dos divisores de       são, respectivamente, ʃ  = 1 +    +    + ... +    e 

ʃ  = 1 +    +    + ... +    com   e      . Mas, claramente, se   divide   , então   = 

   onde  |  e  | . Portanto, 

ʃ   =  1.1 + 1.    + ... + 1.    

  .1 +    .    + ... +    .    

      +            +    ... +     

  .1  +       + ... +        

ʃ   = (1 +    +    + ... +   ).( 1 +    +    + ... +   ) = ʃ      

 

IV. Sejam m & n números primos e p um número primo diferente de m e n, então 

teremos ʃm.n.p = ʃm.ʃn.ʃp. 

Demonstração: 

           ʃm.n.p = 1+m+n+p+mn+mp+np+mnp = 1+m+n+mn+(1+m+n+mn)p = 

(1+m+n+mn)(1+p) = (m+1).(n+1).(p+1) = ʃm.ʃn.ʃp.   

ou  

ʃm.n.p = 1+m+n+p+mn+mp+np+mnp = 1+m+n+mn+(1+m+n+mn)p =  

(1+m+n+mn)(1+p) = ʃmn.ʃp = ʃm.ʃn.ʃp. 

 

V. Sejam m, n & p não primos e que não possuam divisores comuns além da 

unidade, então mn & p serão números primos entre si e, portanto, ʃmnp = 

ʃm.ʃn.ʃp.  

Demonstração: 

Por         números primos entre si, Euler claramente entendeu que estes são 

primos entre si dois a dois. Desta forma,  ʃ      = ʃ     = ʃm.ʃn.ʃp.  

 

VI. Seja n um número primo, então temos ʃn
k
 = 1 + n + n

2
 + ... + n

k
 = 

       

   
. 

Demonstração (Euler): 

Por definição, temos que, para n um número primo, ʃn = 1 + n. Sejam  ʃn
2
 = 1 + 

n + nn,  ʃn
3
 = 1 + n + n

2
 + n

3
, ..., ʃn

k
 = 1 + n + n

2
 + n

3
 + ... + n

k
. Ora, mas como 

podemos observar, a soma dos divisores da potência de um número primo n é igual a 

soma da progressão geométrica de razão n, isto é, ʃn
2
 = 

       

   
 =  

        

   
, ʃn

3
 = 

       

   
 =  

        

   
, ..., ʃn

k
 = 

         

   
. Portanto, ʃn

k
 = 1 + n + n

2
 + ... + n

k
 = 

       

   
. 
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VII. Seja n um número primo e ʃn
k
 a soma dos divisores de uma potência 

conhecida, então ʃn
k+1

 = ʃn
k
 + n

k+1
 ou ʃn

k+1
 = 1+ nʃn

k
 . 

Demonstração: 

ʃn
k+1

 = 1 + n + n
2
 + n

3
 +...+ n

k
 + n

k+1
 = (1 + n + n

2
 + n

3
 +...+ n

k
 )+ n

k+1
 = ʃn

k
 + n

k+1
. 

Ou 

ʃn
k+1

 = 1 + n + n
2
 + n

3
 +...+ n

k
 + n

k+1
 = 1 +( n + n

2
 + n

3
 +...+ n

k
 + n

k+1
) = 1 +n.( 1 + n + 

n
2
 + n

3
 +...+ n

k-1
 + n

k+
1) = 1 + nʃn

k
 . 

 

Desta forma, a partir destas propriedades da função sigma
26

 e dispondo de uma tabela 

de números primos menores do que cem mil Euler pode facilmente construir a tabela Soma 

dos Divisores onde foram exibidas a soma dos divisores dos números primos e suas potências. 

De acordo com Euler (1750, p. 33; tradução de Leôncio e Fossa), esta tabela é muito útil, 

pois: 

 

A soma dos divisores de qualquer número proposto pode ser descoberta facilmente 

com esse recurso, pois se o próprio número proposto é listado, uma vez localizada, a 

soma das partes alíquotas será obtida. Em consequência, consta-se de imediato se, 

ou não, as somas sejam iguais, o que, como vou explicar, torna fácil a investigação 

dos números amigáveis com o auxílio da tabela.  

 

Discutiremos agora as regras utilizadas por Euler para a construção do catálogo dos 

números amigáveis apresentada no segundo artigo. 

 

4.2 REGRAS ENSINADAS POR EULER PARA DESCOBRIR OS PARES DE NÚMEROS 

AMIGÁVEIS 

 

4.2.1 Problema geral 

 

 O problema geral enunciado por Euler no inciso XVII consiste basicamente em achar 

números amigáveis por meio da propriedade da função sigma, isto é, encontrar dois números 

distintos que apresentem a mesma soma dos divisores e que esta soma seja, ao mesmo tempo, 

igual à soma destes dois números. Matematicamente, o problema consiste na seguinte 

equação: ʃm = ʃn = m + n. Esta equação será trabalhada em todos os problemas propostos por 

Euler para achar números amigáveis. 

                                                           
26

 Quando analisamos o artigo de Euler, encontramos que uma das propriedades da função sigma, a saber, ʃn
4 

= 

1+ʃn
3
 está representada incorretamente. Devendo, assim, ser representada da seguinte maneira: ʃn

4 
= 1+nʃn

3
. 

Vale salientar, também, que nenhuma das publicações apresenta tal correção. 
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 Utilizando essa equação, é possível encontrarmos, além dos números amigáveis, 

números abundantes, números deficientes e números perfeitos. Diante disto, de acordo com 

Euler  (1750, p. 35), se os números propostos forem distintos de tal forma que a soma das 

partes alíquotas do primeiro número seja maior do que si, e a soma das partes alíquotas do 

segundo número seja menor do que o próprio número, então teremos que o primeiro número 

será abundante, isto é, ʃm – m > m, enquanto, o segundo número será um número deficiente, 

ou seja, ʃn – n < n. 

Além disso, Euler observou que, se os dois números m e n forem números iguais, 

então teremos que ʃn = 2n e ʃn – n = n. Mas isto, nada mais é do que a definição de um 

número perfeito, isto é, a soma das partes alíquotas de um número proposto é igual ao próprio 

número. Logo, Euler pode concluir que qualquer número perfeito é amigável consigo. 

 Entretanto, buscando os números amigáveis por meio desta propriedade geral, Euler 

percebeu que pouca ajuda era fornecida para encontrar números deste tipo e, além disso, a 

resolução da equação ʃm = ʃn = m + n, por este tipo de análise, era improdutiva. Assim, ele 

pode concluir que fórmulas particulares deveriam ser consideradas a fim de encontrar regras 

específicas para achar os números amigáveis. Entre estas regras utilizadas por ele, Euler 

incluiu a regra cartesiana mencionada por van Schooten, propondo assim um problema 

particular com o objetivo de obter números amigáveis com um fator comum. 

 

4.2.2 Problema particular 

  

A partir do problema geral, Euler percebeu que somente os recursos (propriedades) da 

tabela Soma dos Divisores e a própria definição de números amigáveis não eram o suficiente 

para encontrar mais pares destes números, necessitando, assim, de regras que pudesse gerar 

mais pares. Desta forma, por meio dos estudos de van Schooten (1657) que discorre acerca 

dos números amigáveis e das propriedades da função sigma, Euler encontrou uma equação 

que o possibilitou produzir novas regras. Estas, por sua vez, contribuíram para produção de 

mais números amigáveis. 

No inciso XXII, o objetivo de Euler é encontrar uma regra que produza números 

amigáveis que apresentem um fator comum. Assim, ele passou a investigar pares de números 

amigáveis da forma am & an, sendo a o fator comum, com a & m, bem como a & n, primos 

entre si. Então, por meio do problema geral, que estipula a seguinte equação ʃm = ʃn = m + n, 

Euler chegou à: 
 

  
 = 

  

   
 = 

  

   
. 
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Desta equação, Euler apresentou dois corolários onde, o primeiro diz que, se for 

encontrado dois números tais que ʃm = ʃn, então basta encontrar um a que satisfaça a equação 

 

  
 = 

  

   
. Por outro lado, o segundo implica que se o fator comum for dado, então devemos 

achar os números m & n sendo que, um deles, no mínimo, deve ser primo e o outro composto 

de primos.  

Assim sendo, como consequência destes corolários, Euler construiu cinco formas 

diferentes para achar pares de números amigáveis com um fator comum, a saber
27

, apq & ar, 

apq & ars, apqr & as, apqr & ast e apqr & astu. Contudo, Euler deixou bem claro que, apesar 

destas formas serem infinitas, não se podia concluir que todos os números amigáveis 

estivessem presentes nelas. Isto porque, ele observou que poderia existir números amigáveis 

da forma: m
α
P & m

β
Q, onde P & Q sejam produtos de números primos distintos e α & β 

sejam expoentes distintas. 

 

Ainda mais, é igualmente duvidoso que não haja números amigáveis que, ou não 

tenham um fator comum a, ou nos quais isto não fosse inteiramente o mesmo: por 

exemplo, se houver números amigáveis da forma m
α
P & m

β
Q, nos quais os 

expoentes α & β sejam distintos. Devido a isto, tais formas não são contidas nas 

formas dadas acima, mesmo se P & Q sejam produtos somente de números primos, 

todos distintos. Fica claro, portanto, que a questão sobre números amigáveis é 

bastante extensa e, pela mesma razão, é tão difícil que uma solução completa será 

dificilmente esperada. (EULER, 1750, p. 38; tradução Leôncio e Fossa). 

 

 Por conseguinte, ao avaliarmos o artigo, observamos que Euler não fez nenhuma 

investigação detalhada em relação a esta fórmula, como nas anteriores. Entretanto, ele apenas 

apresentou, no catálogo, dois pares de números amigáveis que estão contidos nela, isto é, o 

par 2
3
.19.41 & 2

5
.199 e o par 2

3
.41.467 & 2

5
.19.233. Isto leva-nos a pensar que esta fórmula, 

exibida no segundo artigo, foi fruto de suas observações para soluções particulares. Mas, vale 

salientar que, por meio de softwares, outros pares de números amigáveis que estão contidos 

na fórmula m
α
P & m

β
Q podem ser encontrados (Apêndice A). Entre estes pares, temos o par 

de números amigáveis 1184 & 1210, isto é, 2
5
.37 & 2.5.11

2
, que foi encontrado em 1866 pelo 

jovem italiano de 16 anos, Nicolò Paganini. Assim, pelo fato deste ser menor do que os dois 

pares apresentados por Euler em seu catálogo, podemos concluir que 1184 & 1210 passou 

despercebidamente. 

                                                           
27

 A primeira é a forma cartesiana apresentada por van Schooten no seu artigo sobre os números amigáveis. Esta 

regra é considerada por Euler (1750) o caso mais simples para encontrar números amigáveis a partir de um fator 

comum. Além disso, para esta forma, o menor par encontrado é 220 & 284 como podemos ver claramente a 

demonstração feita por van Schooten em seu livro sobre os números amigáveis apresentado em 1657. 
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 Consequentemente, a partir das cinco fórmulas apresentadas para achar números 

amigáveis com um fator comum, Euler propôs cinco problemas que estão apresentados, 

respectivamente, nos incisos §XXVII, §LXVI, §LXXIII, §XCIX e §CVIII. Cada problema 

apresenta regras e exemplos que são apresentados a fim de exibir os pares de números 

amigáveis descobertos por ele. Analisaremos, agora, todos os passos utilizados por Euler que 

resultaram na descoberta dos 61 pares de números amigáveis apresentados por ele. 

 

4.2.3 Problema I 

 

O problema I enunciado no inciso XXVII do segundo artigo tem como objetivo 

encontrar números amigos contidos na fórmula apq & ar onde a é o fator comum dado e p, q 

& r são números primos e que não dividem a. Para resolver esse caso, Euler apresentou cinco 

regras específicas. Entre estas regras, há a forma cartesiana
28

 que foi mencionada por van 

Schooten no seu livro V, no capítulo que apresenta como título: “Ratio inveniendi numerus 

amicabiles, hoc est, duos números, quorum partes aliquotae, cum adduntur, eos ipsos vice 

versa componunt” (Cálculo para achar números amigáveis, isto é, dois números que compõe 

um e o outro quando suas partes alíquotas são somadas). 

Buscando, assim, encontrar mais pares de números amigáveis, Euler, por meio da 

fórmula apq & ar e das propriedades da função sigma, chegou à equação diofantina     

           . Esta equação, que é trabalhada a partir da primeira regra, proporciona-nos 

pares de números amigáveis quando encontradas sua solução, onde b é igualado ao fator 

comum a da fórmula apq & ar, e c = 2a – ʃa.  

Resumidamente, Euler chegou a esta equação apenas utilizando a definição de 

números amigáveis e as propriedades da função sigma. Assim, sabendo que apq & ar são 

números amigáveis, então pela definição temos que ʃapq = ʃar. Utilizando a propriedade da 

função sigma, temos ʃa.ʃpq = ʃa.ʃr que é ʃpʃq = ʃr, como p, q & r são números primos. Então, 

a soma dos seus divisores será (p + 1).(q + 1) = (r + 1). Chamando (p + 1) = x e (q + 1) = y 

teremos que r = xy – 1, já que (r + 1) = xy e p = x – 1 e q = y – 1. Entretanto, para que um 

número seja amigo, é necessário que a soma dos divisores deste número seja igual ao 

somatório dos dois números, isto é, ʃar = apq + ar que pode ser reescrito da seguinte maneira: 

xyʃa = 2axy – ax – ay. 

                                                           
28

  A forma cartesiana aqui mencionada foi apresentada no segundo capítulo desta dissertação. 
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Isolando a incógnita y, obteremos a equação y = 
  

           
 que também pode ser 

escrita da seguinte maneira: y = 
 

      

 
  

 

 

. Portanto, a fim de facilitar os cálculos, Euler chamou 

 

       
 = 

 

 
, resultando assim, na equação y = 

  

    
. Multiplicando ambos os lados da equação 

por c, obteremos cy = 
   

    
    

  

    
, que pode facilmente ser reescrita na equação (cx - 

b).(cy - b) = bb.  

Gerado os quocientes x & y, estes, por sua vez, serão examinados até que x – 1, y – 1 

& xy – 1 sejam números primos. Desta forma, se todas as condições propostas por Euler 

forem satisfeitas então teremos que a(x – 1)(y – 1) & a(xy – 1) serão números amigáveis onde 

a é uma potência como veremos mais adiante.  

Assim, a partir do problema I e da equação (cx - b).(cy - b) = bb, onde b = a & c = 2a – 

ʃa, Euler elaborou cinco regras, como veremos mais adiante, e encontrou os seguintes doze 

pares de números amigáveis: 

 

I. 2
2
.5.11 &  2

2
.71 

II. 2
4
.23.47 & 2

4
.1151  

III. 2
7
.191.393 & 2

7
.73727 

IV. 4.23.5.137 & 4.23.827 

V. 4.13.17.389.509 & 4.13.17.198899  

VI. 3
2
.5.13.11.19 & 3

2
.5.13.239      

VII. 3
2
.7.13.5.17 & 3

2
.7.13.107        

VIII. 3
2
.7

2
.13.5.41 & 3

2
.7

2
.13.251  

IX. 3
2
.5.13.19.29.569 & 3

2
.5.13.19.17099                

X. 3
4
.5.11.29.89 & 3

4
.5.11.19.2699 

XI. 3
2
.7

2
.11.13.41.461 & 3

2
.7

2
.11.13.19403    

XII. 3
2
.5.7.53.1889 & 3

2
.5.7.102059  

 

4.2.3.1 Regra I 

 

De acordo com Euler, se admitimos para a qualquer potência de dois, isto é, a = 2
n
, 

com n ϵ N, então teremos que a soma das partes alíquotas de a, a saber, ʃa será 2
n + 1

 – 1, e 

assim, utilizando a propriedade da função sigma, temos 2a – ʃa = 2.2
n
 – (2

n + 1
 – 1) = 1. Logo, 

teremos os seguintes valores, b = 2
n
 & c = 1, já que 2a – ʃa = 1. Substituindo estes valores na 
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equação (cx - b).(cy - b) = bb, obteremos  (x – 2
n
).(y – 2

n
) = 2

2n
. Ainda, de acordo com Euler, 

como a potência 2
2n

 não possui outros fatores, com exceção da potência de dois, então 

teremos que: 

(I)              ou             

(II)                ou            .         

Observe que                = (                 =                =    . 

 Assim, subtraindo 1 em cada uma das equações (I) e (II), encontraremos que: 

                   

                   

e, ainda mais, 

                                                              

Isto é, 

                              

Entretanto, Euler com a finalidade de simplificar ainda mais estas fórmulas, chamou n = m + 

k, definindo assim as seguintes três equações: 

(*) {

                 

      (      )    

         (            )    

 

Por meio de sua análise, Euler conclui que, se os números                      forem 

números primos simultaneamente, então as equações deduzidas por ele produzirão números 

amigáveis, isto é:  

                         &                         

Portanto, Euler, com objetivo de analisar as variações das incógnitas k e m, dividiu a primeira 

regra em cinco casos, formando assim, subequações da equação (*). 

Desta forma, se k = 1, então teremos que: 

                                    

                                 

                                                     . 

Desta maneira, para k = 1, Euler chegou à regra produzida por Descartes, isto é,        

 ,         e           . 

 Entretanto, quando comparamos os dois métodos, verificamos que Euler foi além de 

Descartes. Isto porque, o modo como Descartes apresentou sua regra deixa-nos claro que ela 

fornece-nos somente um número do par de números amigáveis, isto é, para o par 220 & 284 a 
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regra de Descartes fornece-nos apenas o número 284, necessitando que procuramos, pela 

definição de números amigáveis, o segundo número, 220. Enquanto que, a forma como Euler 

apresenta sua regra é simples e direta e, além disso, a mesma fornece-nos o par de números 

amigáveis decompostos em fatores de números primos. Contudo, observamos que quando 

fixamos a variável k = 1, Euler obteve somente os três pares já conhecidos por Descartes. 

Desta forma nos questionamos: 

 Uns três pares de números amigáveis serão todos os pares produzidos por esta regra 

quando k = 1? Como resposta a esta questão nada podemos afirmar, pois apesar de haver 

infinitos números primos e de dispormos de softwares que proporcionam  nossas análises, não 

obtivemos nenhum resulta, dentro de parâmetros bastante latos (conforme já explicado no 

capítulo anterior), que satisfaça esta regra de Euler, isto é, achar três números primos 

simultaneamente para esta regra quando k = 1.  

 Sabendo, portanto, do curto período de tempo que temos, nossas investigações, até o 

presente momento, foram limitadas para m = 1020. Apresentaremos agora, em forma de 

tabela (Tabela 2), os exemplos utilizando para a primeira regra de Euler, para k = 1 e 1 ≤ m ≤ 

10. Vale salientar que * significa número primo. 

 

Tabela 2 - Primeira regra de Euler 

            

1 5* 11* 71* 

2 11* 23* 287 

3 23* 47* 1151* 

4 47* 95 4607 

5 95 191* 18431 

6 191* 383* 73727* 

7 383* 767 294911* 

8 767* 1535 1179647 

9 1535 3071 4718591 

10 3071 6143 18874367 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).   

 

 

 Desta maneira, os pares de números amigáveis produzidos pela fórmula        & 

     , com 1 ≤   ≤ 10, são respectivamente: 

 

I.         2
2
.5.11 &  2

2
.71 

II.       2
4
.23.47 & 2

4
.1151 

III.      2
7
.191.393 & 2

7
.73727 
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 Para os casos   = 2 e   = 4, Euler imediatamente concluiu que as regras formadas não 

produziam números amigáveis, pois o número   sempre é um múltiplo de três. Entretanto, 

para os demais casos analisados, ele não pode completar a análise por dois motivos, primeiro, 

os números encontrados vão se tornando cada vez maiores, dificultando assim os cálculos; 

segundo, devido à limitação da tabela já mencionada dos números primos. 

 Com a ajuda do MAPLE, criamos um laço onde pudéssemos variar os valores de   & 

 , e assim, fizemos para 1 ≤   ≤ 500 e 1 ≤   ≤ 500. Como resultado, encontramos os 

seguintes números que satisfazem a regra, isto é,  ,   &   números primos: 

 

Tabela 3 - Variando   &   

                 

1 1 5 11 71 220 284 

1 3 23 47 1151 17296 18416 

1 6 191 383 73727 9363584 9437056 

7 1 257 33023 8520191 2172649216 2181168896 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

 Observamos aqui, que os números 2172649216 & 2181168896 são pares de números 

amigáveis, pois ʃ2172649216 – 2172649216 = 2181168896 e ʃ2181168896 – 2181168896 = 

2172649216.  

Não dispondo de mais ferramentas que pudesse atacar a primeira regra, Euler decide 

dar continuação a sua investigação por meio da segunda regra do problema I que está 

apresentada no inciso §40 do segundo artigo sobre os números amigáveis. Assim, a partir da 

equação trabalhada anteriormente, isto é, 
 

 
 = 

 

      
, Euler percebeu que as potências de dois, 

quando substituídas para  , reduziam o valor de   nesta fração, à unidade. Desta forma, Euler, 

com a finalidade de obter mais pares, substituiu os valores de   por               , onde 

ele supôs que            seja um número primo. Obtendo, assim, a seguinte equação 

 

 
  

           

   
, onde se    , que é igual a    –    , for um divisor do número         

   , o valor de   será igual a 1. Assim, teremos a segunda regra de Euler. 
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4.2.3.2 Regra II 

 

 A regra consiste no seguinte: dado o fator comum                  –    , onde 

          –    é um número primo, encontraremos os valores das incógnitas   e   quando 

substituímos estes valores na fração, 
 

 
  

 

       
. Como    –     =             

    –      –                 –     =                 –     –                   –     = 

               –     –    
      

   
               –          =  

                    –        – [                      –       –          , obteremos a 

seguinte fração 
 

 
  

              

   = 
   (          )    

 
 =                 .  

Desta forma, teremos que, sempre que   ˃  , então   =                  e   = 1. 

Assim, quando estes valores forem substituídos na equação    –        –         , onde    

é decomposto em dois fatores, teremos números amigáveis, se   –   ,   –    &    –    forem 

primos e não divisores de  . 

 A fim de simplificar esta equação, Euler atribuiu          , resultando assim em        

                     –     e                     , como                

deve ser primo, Euler o chamou de   e, assim, obtemos a equação    –        –      

      . Logo, como f  é um número primo, observamos que       pode ser decomposto em 

dois fatores, resultando em duas maneiras para achar números amigáveis. A primeira maneira 

consiste em solucionar a seguinte equação diofantina:    –        –     =                  . 

Desta forma, variando os valores de m e α, encontraremos que                   ,    

             ,         –          –   ,                    –    e             

                      –   , onde os três números, a saber,  ,   &   devem ser números 

primos. 

 A segunda maneira consiste em solucionar a seguinte equação:    –        –     = 

         ff, onde teremos que x =         , y =     ff +   ff,              

  (        )   , r = (                    )f  – 1, onde  ,   &   devem ser 

números primos. Portanto, Euler concluiu que, se estas condições forem satisfeitas, então 

teremos os números amigáveis contidos na forma: apq e ar. 

 Contudo, as investigações de Euler para esta regra não o possibilitou a descobrir pares 

de números amigáveis. De fato, entre as regras apresentadas por ele, esta seria a mais 

complexa e trabalhosa, pois há muitas restrições que devem ser obedecidas. Por exemplo, 
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para   = 1, Euler observou que a incógnita   deveria assumir os valores 0, 2, 6, 14 & etc para 

que os valores de        sejam números primos. Concluiu que   = 0 seria um caso inútil 

já que nenhum valor poderia ser atribuído a  , restando assim, 2, 6, 14 e outros números que 

satisfaçam        primo. No entanto, constatamos, por meio do MAPLE que para 15 ≤   

≤ 1000 não podemos encontrar mais números que faça        ser um número primo.  

 Além disso, vale salientar que mesmo analisando valores maiores tanto para k como 

para m, nada foi encontrado. Vejamos agora as atribuições feitas por Euler. Na tabela a seguir, 

o símbolo asterisco (*) significa número primo.  

 

Tabela 4 - Segunda Regra de Euler
29

 

            

1 2 17* 101* 203 20807* 

1 2 17* 75 645 48687 

1 2 17* 69 2379 167007 

1 2 17* 71* 1223* 88127 

1 6 257* 24671
* 

49343 1217415167 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  

 

Assim, por meio desta regra nenhum número amigável foi encontrado até o presente 

momento. Analisaremos agora a terceira regra. 

 

4.2.3.3 Regra III 

 

A terceira regra, assim como as demais, está dividida em casos que são combinações 

que Euler faz atribuindo valores para m e n. Nesta regra, Euler não apresenta valores para k, 

vejamos por quê. De acordo com Euler,               –    &               –   , 

resultando assim na fração 
 

 
 

             

   = 
           

    , onde k ˃ n.  Assim, desta fração, 

temos que             –     &         – . A fim de facilitar os cálculos, Euler chamou 

 –      , resultando em:                 –   ,                    –   & 

      . Substituindo este valores na equação diofantina     –        –          obteremos 

a seguinte equação:     –       –        .  

Observemos, entretanto, que b é um número primo, já que o modo como a fração 

acima foi apresentada resulta em b = f. Desta forma, afim de que a equação seja satisfeita, 

deveremos ter            –  &               –           –  . Assim, quando 

                                                           
29

 A tabela original tem 49095 em vez de 48687 e 166599 em vez de 167007. 
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atribuirmos valores para m e n, com        , encontraremos os respectivos valores de x, y 

e               –   . Se estes valores encontrados satisfizerem as condições
30

  ,   –   , 

  –    &    –    números primos simultaneamente, então teremos os números amigáveis 

representados pela fórmula         . 

Vejamos a tabela a seguir: 

 

Tabela 5 - Terceira Regra de Euler 

                

1 1 7* 3* 27 111 

2 1 11* 2* 32 98 

2 2 23* 5* 137* 827* 

2 3 47* 11* 563* 6767 

2 4 95 23* 2279 54719 

2 5 191* 47* 9167 440063 

2 6 383 95 36767* 3529727 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  

 

Na tabela 5, limitamo-nos a apresentar apenas alguns dos exemplos apresentados por 

Euler. Nela observamos que o único caso que satisfaz as propriedades exigidas pela regra III é 

o caso em que m = 2 e n = 2, produzindo assim, o quarto número amigável, a saber,        

    &         , ou seja, 63020 & 76084. É claro que tivemos curiosidade em ir além do 

intervalo proposto por Euler, e assim, fizemos uma combinação de m e n números variando 

entre 1 e 5000, isto é, 1 ≤ m ≤ 5000 & 1 ≤ n ≤ 5000, entretanto, nenhum resultado foi obtido 

no MAPLE. 

Não dispondo de mais alternativas para solucionar a equação diofantina para a regra 

III, Euler propõe-nos um novo modo de encontrar pares de números amigáveis por meio da 

regra IV. 

 

4.2.3.4 Regra IV 

 

Esta regra, diferente das demais, consiste em achar expressões para a incógnita a, onde 

a fração 
 

 
 poderá ser calculada de tal modo que c seja igual à unidade ou a uma potência de 

dois, a fim de simplificar os cálculos. Assim, Euler propôs a seguinte expressão:   = 

    –     –   , sendo   –    e   –    números primos. A partir destes dados, deveremos 

solucionar a fração 
 

   ∫  
 

 

 
. Desta maneira, teremos que:    =       –     –    = 

                                                           
30

 Observação: Lembre-se que                     .  
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      –     –    =        –       –              e        . Logo, obteremos que 

   ∫  =        –       –              –                    –       –        

      =    –                     . Este resultado final Euler chamou de  , isto é,  

   –                          

   –                  –      

   –                            –                

   –         –           –             , 

onde os valores atribuídos a incógnita d são potências de dois. Assim, a partir desta equação, 

podemos atribuir valores a incógnita n e para d. Os resultados encontrados nos forneceram os 

valores das incógnitas a, b & c, onde         –     –    e  
 

 
 

 

 
. A partir daí, serão 

produzidas diferentes equações diofantinas.  

 De posse de cada uma das equações, a saber,    –      –        , deveremos 

encontrar soluções para as incógnitas x e y. Se as soluções encontradas satisfizerem   –   , 

  –    &    –    números primos, então obteremos números amigáveis, isto é, 

   –     –          –   .  Vejamos como Euler usou esta regra:  

Para n = 1, encontramos    –       –            .  

Para   = 4, encontramos a equação    –       –          que apresenta as seguintes 

soluções: 

 

Tabela 6 - Quarta Regra de Euler 

     –         –     

5 4 20 19 

6 5* 12 11* 

8 7* 8 7* 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

Como podemos observar a equação apresenta quatro soluções, entre estas, apenas duas 

satisfazem a condição da regra IV. Para a solução   = 6 e   = 12, temos a = 2.5.11 e 
 

 
 

      

 
  

    

 
, onde   = 5.11 e   = 2. Desta forma, encontramos a equação     –         –      

= 5
2
·11

2
. Para sabermos se há ou não números amigáveis, deveremos encontrar as soluções 

para esta equação. Portanto, por meio do MAPLE pudemos obter os seguintes resultados: 
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Tabela 7 - Quarta Regra de Euler 

        –       –        –     

28 1540 27 1539 43119 

30 330 29* 329 9899 

40 88 39 87 3519 

33 165 32 164 5444 

55 55 54 54 3024 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  

 

Logo, temos que para esta equação, nenhum número amigável é obtido, pois não satisfaz a 

proposição de que temos que ter   –   ,   –    e    –    números primos. Analisaremos agora, 

a segunda solução, isto é,   = 7 e   = 7, que não foi apresentada no artigo. 

 Desta forma, temos a = 2.7.7, 
 

 
 

     

 
  

   

 
, onde teremos   = 7

2
 e   = 2. A equação 

formada será     –         –           . Entretanto, as soluções desta equação não nos 

forneceram nenhum número primo, para   –   ,   –    ou    –   , e sendo assim, é uma 

equação insuficiente para produzir números amigáveis.  

 Para o caso n = 1 e d = 8, Euler obteve três soluções, sendo que entre estas, apenas 

quando g = 14 e h = 6 satisfaz g – 1 e h – 1 serem primos. Fazendo os mesmos passos que 

foram explicados anteriormente, encontramos     –         –      = 65
2
. Entretanto, Euler 

observou que esta equação não nos fornece solução, pois o número 5
2
.13

2
 não pode ser 

decomposto em dois fatores primos. O mesmo modo ocorre para os casos n = 1 e d = 16, 32 e 

64 que embora apresentem soluções que satisfazem   –    e   –    primos, as equações 

formadas não apresentam soluções. Logo, concluímos que à medida que aumentamos os 

valores de d fica cada vez mais difícil solucionar as equações     –        –          e, 

consequentemente, não obtemos números amigáveis.  

 Para o caso n = 2, obteremos a equação    –       –             . Assumindo d = 

4, Euler encontrou que a = 4·13·17 e 
 

 
 

       

 
, resultando, assim, em b = 13·17 & c = 1 e na 

equação (x – 221)(y – 221) = 221
2
.  

 

Tabela 8 - Quarta Regra de Euler 

       –       –        –     
234 3978 233* 3977 930851 

238 3094 237 3093 736371 

390 510 389* 509* 198899* 

442 442 441 441 195363 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  
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Como podemos observar, na tabela 8 a equação (x – 221)(y – 221) = 221
2
 apresenta-

nos uma solução em que x – 1, y – 1 & xy – 1 são números primos simultaneamente. 

Consequentemente, Euler encontrou mais um par de números amigáveis, a saber,         

        &               . Além disso, apesar do número 198899 não está contido na 

tabela de números primos, Euler concluiu que o mesmo é um número primo, pois ele 

verificou que este número estava contido na forma       , apenas de uma maneira, a 

saber, 2·47
2
+441

2
 e, assim, pode concluir que o mesmo era um número primo. 

Por fim, Euler concluiu que os valores atribuídos para a quando n ˃ 2 não fornecem 

outros pares de números amigáveis. Assim, ao analisarmos o método de Euler por meio do 

MAPLE, concluímos que encontrar números amigáveis por este método fica cada vez mais 

difícil, pois a medida que aumentamos a potência fica cada vez mais difícil obtemos números 

primos simultaneamente para x – 1, y – 1 & xy – 1. Desta forma, não podendo mais obter 

números amigáveis por meio desta regra, Euler introduziu-nos a última regra utilizada para o 

problema I, isto é, regra V. 

 

4.2.3.5 Regra V  

 

 A quinta regra apresentada por Euler não exibe uma propriedade geral que produza 

números amigáveis como as regras anteriores, entretanto, o modo como trabalha contribui 

numa forma fácil de achar números amigáveis. Assim, o método consiste em atribuir valores 

para a e utilizando a fração 
 

   ∫  
 

 

 
, encontrar os valores de b e c. Encontrado estes 

valores, Euler os substituiu na equação (cx – b)(cy – b) = bb que quando solucionadas 

produzirão números amigáveis. Analisaremos agora os seis valores que Euler atribuiu a 

incógnita a  na regra V em cada um de seus itens: 

I. Dado a = 3
2
·5·13 e utilizando a tabela soma dos divisores, Euler encontrou que ʃa = 

ʃ 3
2
·5·13 = 13.6.14. Entretanto, para encontrar os valores de b e c na fração 

 

   ∫  
 

 

 
, 

necessitamos primeiramente achar    ∫   que será    ∫   = 2(3
2
·5·13) – 13.6.14 = 

6.13(3.5 – 14) = 6.13.1. Logo, teremos que 
 

 
 

 

   ∫  
 

       

    
 

  

 
 e consequentemente, b = 

15 & c = 2. Substituindo estes valores na equação temos que (2x – 15)(2y – 15) = 15
2
 e como 

solução desta equação nós encontramos: (8,120), (9,45), (10,30), (12, 20) e (15, 15). 
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Tabela 9 - Quinta Regra de Euler 

       –       –        –     

8 120 7* 119* 959 

9 45 8 44 404 

10 30 9 29* 299 

12 20 11* 19* 239* 

15 15 14 14 224 
Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  

 

 Daqui temos que para a solução (12, 30), Euler encontrou que   –   ,   –   ,    –    são 

números primos, e assim, a equação (2x – 15)(2y – 15) = 15
2
 produz o número amigável: 

              &            . 

 II. Dado a = 3
2
·7·13 e utilizando os mesmos procedimentos acima, isto é, 

 

 
 

 

   ∫  
 

       

      
 

 

 
 encontramos como resultado b = 9 & c = 2. Assim, temos a equação 

   –      –    = 81. Utilizando o MAPLE, a fim de facilitar nossos cálculos, encontramos 

como solução x = 6 e y = 18, temos   –    = 5,   –    = 17 e    –    = 107 números primos e, 

portanto, o número amigável produzido será:              &            . O mesmo 

par de números amigáveis é encontrado para o valor atribuído a incógnita a no item IV, isto é, 

a = 3
2
·5, pois este valor fornece-nos a mesma equação. 

 III. Dado a = 3
2
·7

2
·13, temos que 

 

 
 

 

   ∫  
 

        

        
 

  

 
 e, portanto, b = 21 & c = 

4. Assim, a equação produzida será    –       –     = 441 que terá como solução   = 6 & 

  = 42 que ao mesmo tempo, a satisfaz   –   ,   –    e    –    números primos, que são 

respectivamente, 5, 41 e 251. Logo, temos que a equação (4x–21)(4y–21) = 441 produz  o 

número amigável:               &             . 

 Utilizando estes mesmos procedimentos para os itens V e VI teremos um para de 

números amigáveis somente para o item V e nenhum par para o VI. No item V, Euler atribuiu 

o valor 3
2
·5·13·19 para a, encontrando assim, b = 57 e c = 2 que nos fornece a equação 

   –       –     = 3249. Quando a analisamos, temos que a solução que satisfaz   –   , 

  –    e    –    serem números primos é        e        , resultando assim no par de 

números amigáveis:                   &                 . Entretanto, fazendo 

estes mesmos procedimentos para o item VI onde a = 3
2
·7

2
·13·19 encontramos que a solução 

da equação    –       –     = 21
2
 que satisfaz   –   ,   –    e    –    serem números 

primos é x = 14 e y = 42. Porém, não forma um par de números amigáveis porque   –    = 13 

divide   e de acordo com Euler nenhum dos números   –   ,   –    e    –    podem ser 
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divisores de a. Assim, consequentemente, o par achado                 &          

       não é número amigável e assim, não assumi a forma         . 

 Portanto, concluímos que se continuarmos atribuindo valores para a, a fim de 

encontrarmos a equação (cx – b)(cy – b) = bb, onde 
 

 
 

 

   ∫  
 e a solução desta equação nos 

fornecer x – 1, y – 1 e xy – 1 números primos que não sejam divisores de a, então sempre 

teremos números amigáveis, embora o procedimento vá ficando cada vez mais difícil de 

solucionar. De fato, isto é verdade. Por exemplo, a = 2
2
 então encontraremos ʃa = 7, 2a – ʃa = 

1 e 
 

 
 

 

 
, resultando assim em (x – 7)(y – 7) = 7

2
. A solução desta equação que satisfaz   –   , 

  –    e    –    serem números primos é   = 6 e   = 12 que consequentemente nos fornece o 

par de números amigáveis 220 & 284. 

 Outros valores para a foram atribuídos por Euler, como por exemplo, a = 3
4
·5·11 que 

resulta no número amigável               &             , a = 3
2
·7

2
·11·13 onde 

                   &                   são números amigáveis e, por fim, a = 

3
2
·5·7 que resulta em                &              . Neste último par, assim 

como o par achado na regra IV, Euler concluiu que o número 102059 era um número primo, 

pois, por meio da forma          ele observou que este número só poderia ser representado 

de uma única maneira, logo será um número primo. 

 Assim, concluímos nossa análise do primeiro problema apresentado por Euler no seu 

segundo artigo. Sua solução, que foi composta por cinco regras, proporcionou a Euler a 

produção de doze pares de números amigáveis, incluindo os três pares encontrados por 

Descartes e van Schooten. A maioria destas regras requer muito trabalho e esforço para 

encontrar números amigáveis e algumas, para determinados valores, tornam-se improdutivas. 

Além disso, vale salientar que entre estas regras apresentadas encontramos a regra de 

Descartes que está contida na regra I de Euler que nos fornece apenas três pares de números 

amigáveis. As regras II, III e IV são regras que podemos considerar escassas, pois quando 

oferecem pares de números amigáveis estes são muito difíceis e trabalhosos de serem 

encontrados. Por fim, temos a regra V que, em relação às demais, é produtiva e fácil de 

manipular, produziu sete pares de números amigáveis, como podemos observar no (apêndice 

B). Desta forma, finalizamos a análise do problema 1 e iniciaremos agora nossa investigação 

do problema II.  
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4.2.4 Problema II 

 

 O problema II consiste em achar números amigáveis que estejam presentes na forma 

         , onde  ,  ,  ,   são números primos e a um dado fator comum. Euler atacou o 

problema procurando solucionar a fração 
 

 
 

 

   ∫  
 e utilizando a própria definição de 

números amigáveis.  

Deste modo, supondo que           sejam números amigáveis, então pela definição 

de números amigáveis, temos que ʃapq = ʃars, isto é, ʃpq = ʃrs. Como foi suposto no 

problema que p, q, r, s são números primos, então pela propriedade da função sigma temos 

que                        . Euler chamou um destes membros de     , onde α, 

β, x, y devem ser números que façam p, q, r, s números primos. Logo, temos que         

                , chamando                         obteremos: p = αx–1, q = 

βy–1 que consequentemente resulta em                  , ou seja,       –   e 

      –  . Deste resultado ele concluiu que     –      –    &     –      –    são 

números amigáveis. 

Por outro lado, o problema geral apresentado no inciso XVII, do presente artigo, diz 

que                . Aplicando esta equação no problema temos que: 

                    

            –      –          –      –     

                 –           –                

                 –                     

                 –                      

Multiplicando b em ambos os lados temos 

     
  

 
            –                                                          (I)  

Lembrando que 
 

 
 

 

   ∫  
, podemos reescrevê-la em 

   

 
 =      e substituí-la na 

equação (I): 

                      –                      

                       –                        

                         –                                                   (II)  

Multiplicando II por αβ , temos: 

ααββ     =                                  –        

                                   –        
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         –                          –                                      (III)  

e somando          na equação (III), temos: 

         –                                     –                   

         –            +           –              –                   

     –             –                   –                         (IV)  

Portanto, chegamos na equação (IV) que foi apresentada por Euler no seu segundo artigo, 

entretanto, o artigo não nos apresenta todo este desenvolvimento aqui exposto. 

Desta forma, Euler concluiu que bb( +β)
2
–2bcαβ  sempre poderá  ser decomposto em 

dois fatores e assim chamou o primeiro P = (cαβx–b( +β)) e o segundo de Q = (cαβy–

b( +β)). Isolando as incógnitas x e y ele obteve: 

  
        

   
             

        

  
 

e destas ele pode obter: 

  
           

  
        

           

  
 

  
           

  
        

           

  
 

onde        –   ,       –  ,       –   e       –   sejam todos números primos e  ,   

sejam números inteiros. 

 Assim, de acordo com Euler (1750, p. 62; tradução de Leôncio e Fossa):  

 

Dado qualquer valor proposto para a, portanto, a partir dele, 
 

 
 

 

   ∫  
 é achado; 

então deve-se verificar se a resolução da equação  

bb(α+β)
2
–2bcαβ = PQ, 

pode ser efetuada com os números α & β tomados de tal maneira que os valores que 

acabamos de explicar para p, q, r & s sejam números primos e de tal maneira que o 

fator comum a seja primo com todos eles. Sempre que essas condições forem 

satisfeitas, apq & ars serão números amigáveis.  
 

Concluído isto, Euler atribuiu valores para α e β onde α ≠ β e, assim, obteve os seguintes 

casos: 

1) Para α = 1, β = 2, Euler concluiu que PQ = bb( +β)
2
–2bcαβ = bb(1+2)

2
–2bc.1.2 = 

9bb–4bc e assim obteve: 
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2) Para α = 1, β = 3, ele obteve PQ = bb(1+3)
2
–2bc1.3 = 16bb–6bc e 

  
       

  
        

      

 
  

  
      

 
        

       

  
  

3) Para α = 2, β = 3, ele obteve PQ = bb(2+3)
2
–2bc2.3 = 25bb–12bc e 

  
    

  
          

    

  
    

  
    

  
          

    

  
    

4) Para α = 1, β = 4, ele obteve PQ = bb(1+4)
2
–2bc1.4 = 25bb–8bc e 

  
    

  
          

    

 
    

  
    

 
          

    

  
    

5) Para α = 3, β = 4, ele obteve PQ = bb(3+4)
2
–2bc3.4 = 49bb–24bc e 

  
    

  
          

    

  
    

  
    

  
          

    

  
    

6) Para α = 1, β = 5, Euler obteve PQ = 36bb–10bc e 

  
    

  
          

    

 
    

  
    

 
          

    

  
    

7) Para α = 2, β = 5, Euler obteve PQ = 49bb–20bc e 

  
    

  
          

    

  
    

  
    

  
          

    

  
    

8) Para α = 3, β = 5, ele obteve PQ = 64bb–30bc e 

  
    

  
          

    

  
    

  
    

  
          

    

  
    

9) Para α = 4, β = 5, ele obteve PQ = 81bb–40bc e 
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10)  Para α = 1, β = 6 foi obtido PQ = 49bb–12bc e 

  
    

  
          

    

 
    

  
    

 
          

    

  
    

11) Para α = 5, β = 6, foi obtido PQ = 121bb–60bc e 

  
     

  
          

     

  
    

  
     

  
          

     

  
    

 

 A partir destes casos, Euler analisou cada um deles atribuindo valores a incógnita a. 

Os pares de números amigáveis encontrados por meio deste método foram apresentados nos 

cinco exemplos exibidos no artigo. Investigaremos cada um deles agora. 

No primeiro exemplo, Euler atribuiu a incógnita a a menor potência para encontrar 

números amigáveis, a saber, 2
2
. A partir da equação 

 

 
 

 

   ∫  
 e o valor atribuído a a 

obtemos que 
 

 
 

 

  ∫  
 

 

 
, onde b = 4 e c = 1. Disto, encontramos que para o segundo caso 

apresentado acima, PQ = bb(1+3)
2
–2bc1.3 = 16.4

2
 – 6.4.1 = 232. Daqui devemos analisar 

todas as possibilidades que fazem PQ = 232 e, ao mesmo tempo, satisfazem as equações a 

seguir que deverão produzir números primos: 

  
    

 
                            

    

 
  

 Vejamos como fizemos nossa análise na tabela a seguir: 

 

 

Tabela 10 – Análise do Problema II de Euler 

α = 1, β = 3, a = 2
2 

             

1 232 
  

 
 16 16 

   

 
 

2 116 5* 131* 17* 43* 

4 58 
  

 
 73* 19* 

  

 
 

8 29 7* 44 23* 14 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750).  
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Logo, observamos que para P = 2 & Q = 116 os números p, q, r e s serão números 

primos e, consequentemente, obteremos o par de números amigáveis da forma apq & ars, isto 

é,          &         . 

Fixando os valores de α = 1 e β = 3, e variando os de n para a potência 2
n
, concluímos, 

assim como Euler explica no exemplo 2, que o próximo número amigável encontrado será 

dado quando n = 8. Observando as tabelas a seguir temos a mesma conclusão de Euler: 

 

 

 

Tabela 11 - Análise do Problema II de Euler 

α = 1, β = 3, a = 2
3
, b = 8, c = 1 

soluções (1,976), (2,488), (4,244), (8,122) e (16, 61) 

             

1 976 10 1007 32 335 

4 244 11 275 35 91 

16 61 15 92 47 30 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

 

 

 

Tabela 12 - Análise do Problema II de Euler 

α = 1, β = 3, a = 2
4
, b = 16, c = 1 

soluções (1,976), (2,488), (4,244), (8,122) e (16, 61) 

             

2 

 
2000 21 2063 65 687 

5 800 22 863 68 287 

8 500 23 563 71 187 

20 200 27 263 83 87 

32 125 31 188 95 62 

50 80 37 143 113 43 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 
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Tabela 13 - Análise do Problema II de Euler 

α = 1, β = 3, a = 2
6
, b = 64 

             

2 32576 85 32831 257 10943 

8 

 
8144 87 8399 23* 2799 

32 2036 95 2291 287 763 

128 509 127 764 383 254 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

 

Tabela 14 - Análise do Problema II de Euler 

α = 1, β = 3, a = 2
8
 

               Resultado 

2 523520 341 524543 1025 174847 
 

 

8 
130880 343 131903 1031* 43967 

 

20 52352 351 33743 1055 11247 
 

32 32720 383 9203 1151 3067 
 

80 13088 31 13103 95 4367 
 

128 8180 383* 9203* 1151* 3067* 
Aqui temos um par de 

números amigáveis 

320 3272 447 4295 1343 1431 
 

512 2045 511 3068 1535 1022 
 

818 1280 613* 2303 1841 767 
 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

Quando a = 2
8
, Euler encontrou o par de números amigáveis             & 

            . Para os casos restantes que Euler analisou, ele encontrou que para α = 2, β 

= 3 e dado a = 3
2
·5·13, o próximo par de números amigáveis será               & 

              e para o caso α = 1 & β = 4, onde a = 3
3
·5, produziu o par de números 

amigáveis:           &             Portanto, utilizando este método apresentado no 

problema II, Euler pode encontrar cinco pares de números amigáveis utilizando os seis casos 

aqui apresentados. O quinto par, a saber, 2
4
·19·8563 & 2

4
·83·2039 está presente nas 

observações feita por ele.  
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De acordo com Euler, não seria produtivo para ele continuar analisando este método 

que é considerado por ele bastante improdutivo e árduo para se analisar. De fato, isto é 

verdade, pois quando iniciamos nossa análise observamos claramente o quanto foi trabalhoso 

para Euler encontrar estes pares, isto porque, quando iniciamos a investigação de cada caso, 

fixando os valores de α e β e variando os valores de a, encontramos que muitos dos casos 

analisados não nos possibilitou achar pares de números amigáveis. Assim, a partir do 

problema III Euler deu início a um novo método que produzisse mais pares de números 

amigáveis além dos já encontrados.  

 

4.2.5 Problema III 

 

 O problema III enunciado no § LXXIII tem como objetivo achar números amigáveis 

que estejam contidos na forma     &    , onde a é o fator comum dado, p, q & r são 

números primos e f é um número que pode ser primo ou composto. Para solucionar este 

problema, assim, como nos problemas anteriores, Euler atacou o problema III utilizando a 

fração 
 

 
 

 

   ∫  
.  

Supondo que ʃf = gh, ele concluiu que se apq & afr for um par de números amigáveis, 

então p·q = f .r e, consequentemente, teremos (p+1)(q+1) = gh(r+1). Observe que estes 

procedimentos se repetem quando definimos uma nova fórmula para os números amigáveis. 

Tomando r+1 = xy, teremos que (p+1)(q+1) = ghxy = hxgy, isto é, p+1 = hx e q+1 = gy. 

Do problema geral, Euler obteve a equação I, vejamos como: 

                        

                                     –        –            –      

                –     –              –     

                      –     –         –     

  

 
 = 

            –    –        –   

    
                                          (I) 

Da fração 
 

 
 

 

   ∫  
, temos: 

    –                   –                   –                    –          

2a(b – c) = bʃa <=> 2(b – c) = b.
  

 
 

mas, pela equação (I) temos que: 

2(b – c) = b.
            –    –        –   
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        –                      –      –            –     

         –        –                                –     

          –      –      –                        –     

         –       –                        –                                 (II) 

multiplicando por (II) por (–1), temos: 

             –       –      –            –                                (III) 

Euler chamou          –          e, simultaneamente, multiplicou a equação (III) por e, 

ou seja: 

    –       –              –     

    –       –              –                                             (IV) 

somando bbgh em ambos os lados da equação (IV), temos: 

    –       –                     –            

    –         –             –                                             (V) 

Portanto, chegando na equação (V), Euler concluiu que o número      –      

      pode ser decomposto em dois fatores, a saber, P & Q. Onde concluiu que: 

  
    

 
             

    

 
 

onde x e y devem ser números inteiros e ao mesmo tempo satisfazer hx–1, gy–1e xy–1 

números primos. Se estas condições forem satisfeitas e, além disso, tivermos f e r primos 

entre si e hx–1, gy–1, xy–1 e f não divisores de a, então teremos que o par de números 

    –      –    &      –    serão par de números amigáveis. 

 Diferentemente dos métodos anteriores que proporcionou a Euler muito trabalho e 

poucos resultados, o problema III, quando satisfaz todas as condições que foram propostas 

acima, é um método bastante produtivo. Portanto, por meio deste método, Euler apresentou 

dezessete pares de números (Apêndice B), sendo que o par 16.1409.129503 & 

16.17.151.66739 não é amigável e os pares 4.13.107 & 4.5.251 e 4.17.43 & 4.5.131 aparecem 

mais de uma vez. Além disso, vale salientar que o catálogo de números amigáveis do segundo 

artigo apresenta apenas oito pares de números amigáveis do terceiro problema, o primeiro 

artigo E100, apresenta sete pares e o terceiro artigo E798, apresenta três pares (Apêndice B).  

Investigaremos a seguir como ele achou estes números amigáveis.  

 Dividindo o problema em quatro casos, Euler fez as seguintes análises. Para o 

primeiro caso, ele fixou o valor de a = 4 e por meio da fração 
 

 
 

 

   ∫  
 encontrou que b = 4 

e   =1. Disto resulta que: 
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             –           –      

          –                    –             

  
    

 
             

    

 
 

Agora, falta-nos atribuirmos valores para f e encontrarmos o valor de gh que é igual f 

e, por fim, os valores de e. Assim, para os casos em que f é primo, Euler atribuiu a f os valores 

3, 5, 7, 11 e 13. Para f = 3, Euler verificou que nada poderia ser encontrado já que f = gh = 4 

e e = 0. Entretanto, para f = 5 ele pode encontrar dois pares de números amigáveis. 

Assim, quando f = 5, temos que gh=5=6, e = 4.5– 3.6 = 2, PQ = 4.2.(5 – 1) + 16.6 = 

128. Como gh=6, temos as seguintes soluções (1,6), (2, 3), (6,1) e (3,2). Considerando g = 2 e 

h = 3, Euler obteve: 

                                           
   

 
             

    

 
                                         VI 

 As possíveis soluções para PQ = 128, obtemos: (1,128), (2,64), (4,32), (8,16), (16,8), 

(32,4), (64,2) e (128,1). Substituindo estas soluções na equação VI, temos que (1,128) e 

(128,1) não satisfaz, formando assim frações para x e y. Finalizada esta investigação, Euler 

(1750, p.71) construiu a seguinte tabela: 

 

Tabela 15 – Análise do problema
31

 III 

    x   p= 3x – 1  =2y–1  = xy–1 Resultado 

2 64 5 38 14 75 189 - 

4 32 6 22 17* 43* 131* Número amigo 

8 16 8 14 23* 27 111* - 

16 8 12 10 35 19* 119* - 

32 4 20 8 59 15 159 - 

64 2 36 7 107* 13* 251* Número amigo 

Fonte: Tabela realizada a partir de Euler (1750). 

 

Por outro lado, se consideramos g = 1 e h = 6, obteremos   
   

 
             

    

 
 e 

os mesmos pares de números amigáveis serão formados. Desta forma, os primeiros pares de 

números amigáveis encontrado por Euler para a fórmula apq & afr são:  

 

{
       
       

     &     {
        
       

 

Para f = 7 e f = 11, Euler não pode obter nenhum resultado, pois as soluções 

apresentadas para a equação formada não produz números amigáveis quando f = 7 e f = 11. 

                                                           
31

 Na segunda linha, quinta coluna, Euler escreveu 19 e não 14. 
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Da mesma maneira, quando fizemos nossa analise deste método para f = 17, f = 19, f = 23 e f 

= 29 não foi possível encontrar pares de números amigáveis. De acordo com Euler, isto ocorre 

porque a medida que atribuímos números primos maiores para f, os números p e q serão 

valores menores do que podem ser assumidos. Entretanto, a nossa investigação mostra que, 

quando encontramos as n soluções possíveis para gh e m soluções para PQ, teremos uma 

combinação de m.n soluções a serem investigadas. Entre estas, há aquelas soluções em que 

realmente os números p e q serão valores menores que zero, mas por outro lado, há também 

combinações de soluções que nos proporciona p, q e r que não são simultaneamente números 

primos, como requer o problema.  

Entretanto, para f = 13, a regra produz um par de números amigáveis, a saber,      

    &         que é o mesmo par encontrado no §78. Assim, não dispondo de mais 

resultados, Euler passa a fazer uma investigação quando f é um número composto. Lembrando 

que nenhum fator de f pode ser um divisor de a, não poderemos atribuir a f valores que sejam 

múltiplos de 2. Assim, entre os números compostos que não são múltiplos de dois, o único 

número que satisfaz o problema III que Euler conseguiu encontrar foi f = 65 = 5.13. Desta 

forma, utilizando os mesmos procedimentos anteriores, temos que a = 4,   = 4,   = 1, gh = ʃf 

= 6.14 e = bf–bgh+cgh = 4.5.13 – 4. 6.14+1.6.14 = 8, PQ = bbgh+be(f–1) = 4
2
. 6.14+4.8.(5.13 

– 1) = 3392 = 53.64. Portanto, obtemos a equação diofantina (8x–4g)(8y–4h) = 64·53 ou (2x–

g)(2y–h) = 4·53. 

Devemos agora encontrar as n soluções de gh=6.14 e substituí-las na equação (8x–

4g)(8y–4h) = 64·53. Logo em seguida, encontradas as soluções para x e y, devemos encontrar 

os valores de p, q, r e verificar se os mesmos são números primos. No artigo, Euler somente 

nos apresenta o resultado de p = 43, q = 2267 e r = 1187. Entretanto, ao fazermos a nossa 

análise, encontramos que g = 1, h = 84, x = 27 e y = 44 e, assim, o par formado será:      

     &            . 

 No segundo caso, os números amigáveis formados são da forma 8pq & 8fr onde a=2
3
, 

b=8 e c=1 que foram encontrados a partir da fração 
 

 
 

 

   ∫  
. Euler, basicamente, utiliza os 

mesmos procedimentos que vimos anteriormente, isto é, atribuindo valores primos ou 

compostos para a variável f. Entre estes valores assumidos, quando f =17, Euler encontrou que 

gh = 18, e = 10, PQ = 2432. Portanto, ao analisarmos obtivemos que as soluções que 

satisfazem p, q e r primos, simultaneamente, são g = 3, h = 6, x = 10 & y=8 que 

consequentemente resulta no par de números amigáveis:         &        . 

 Quando f = 11.23, Euler obteve três pares de números amigáveis, a saber: 
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{
          

            
 ,  {

          
            

   &   {
         

            
  

e, assim, por meio destes exemplos, Euler observou que poderia redigir a solução de tal forma 

que proporcionasse que mais pares, e assim ele fez: 

 

      –             –             –                        

        –       –                –               –        

  
    

 
       

    

 
.  

Substituindo os valores de x e y em p, q e r, teremos: 

  
      

 
          

      

 
        

                

  
  . 

Euler chamou hP = M e gQ = N e, assim, fez MN = hPgQ = hgPQ = ʃf.L. Como resultado 

final, a solução redigida ficou: 

 

  
   ∫  

 
          

   ∫  

 
          

           ∫  

  
  . 

 A partir desta nova solução encontrada, Euler investigou novos pares para o caso III e 

IV. No terceiro caso, para a=2
4
=16, Euler encontrou b=16 e c=1, e consequentemente, 

conseguiu: 

  
    ∫  

 
          

    ∫  

 
       

     ∫          

  
   

onde, satisfeita as proposições, obteremos os números amigáveis na fórmula 16pq & 16fr. 

Supondo que f=17, Euler obteve ʃf=18. Substituindo os valores encontrados na 

equações acima, temos:  

      –    –       = 16.17 – (16 – 1).18 = 272 – 270 = 2 

             –    = 16
2
.18 + 16.2(17 – 1) = 4608 + 512 = 5120 = 1024·5 

         = 18·1024·5 = 92160 = 2
11

.3
2
.5 

  
     

 
          

     

 
          

              

 
  . 

A fim de solucionar o problema, Euler chamou M=2m e N=2n e concluiu que MN = 

4mn = 92160. Substituindo estes valores ele obteve, p = m+143, q = n+143 & r = 

8(m+n)+2431, onde mn=23040. Após isto, ele teve que verificar, primeiramente, todas as 

soluções que satisfizessem o produto de mn = 23040 para em seguida verificar quais soluções 

satisfaziam p = m+143, q = n+143 & r = 8(m+n)+2431 números primos simultaneamente. As 

soluções encontradas foram m=24, n=960 e m=96, n=240 que resultaram em dois pares de 

números amigáveis, a saber: 
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{
           
           

     {
          
          

 

 Embora estes fossem os únicos números amigos quando f=17, ele, utilizando o mesmo 

método, pode encontrar mais pares, além destes, atribuindo outros valores para f. Assim, 

quando f =19, assumiremos M=4m e N=4n, encontrado assim o par:            & 

          . Para f =23, ele encontrou três pares, a saber:  

{
          
         

     {
         
         

     {
         

          
 

Enfim, por meio do problema III, Euler apresentou dezessete pares de números 

amigáveis. Entre estes números, verificamos que o par 16.1409.129503 & 16.17.151.66739 

não é amigável e não foi apresentado por Euler no catálogo apresentado no final do artigo. 

Entretanto, apesar disto, a quantidade de pares de números amigáveis encontrados faz-nos 

considerar o método bastante produtivo para achar este tipo de números. Aqui, embora 

tenhamos investigado todos os pares apresentados no terceiro problema, não foram 

apresentados todos os dezoitos pares, desta forma, apresentaremos os pares restantes no final 

deste capítulo. Iniciaremos agora a análise do quarto problema apresentado no artigo de Euler. 

 

4.2.6 Problema IV 

 

 O problema IV, assim como os demais problemas, objetiva descobrir números 

amigáveis que estejam contidos em uma determinada fórmula. Este problema, que está 

enunciado no § XCIX do segundo artigo de Euler, tem por objetivo achar números amigáveis 

que estejam contidos na forma agpq & ahr, onde a é o fator comum dado, p, q & r são 

números primos e g e h são números primos ou compostos. Como nos demais problemas, é a 

partir do problema particular que Euler aborda a solução para a forma agpq & ahr.  

Então, supondo que agpq & ahr sejam números amigáveis, então, pelo problema 

particular, temos que a soma dos divisores destes números devem ser a mesma, isto é,  

                                         

Como p, q & r são números primos, temos: 

                         

∫  

∫  
 

       

          
 

 

 
 

    
 

 
          .                                            (I) 

Por outro lado, sabemos que: 
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             . 

 Lembrando que 
 

 
 

 

   ∫  
 pode ser rescrito da seguinte maneira 

  

 
 = 

    

 
, temos: 

         
    

 
              

                             

e de (I) resulta que: 

 

 
          ʃh(    ) = b[gpq + h(

 

 
             )] 

 

 
          ʃh(    ) = bgpq +b h

 

 
               

            (    ) ʃh = b(ngpq + h                . 

Chame p+1= x e q+1= y, assim, teremos: 

                                  

   (    )             –        –     + h         

   (    )              –    –         + h         

                       –       –                         

               –                     –                    

            ʃh –                    –        = bng       

            –      –                                                    

(  ʃh + bng + bhm –      )xy – bngx – bngy =                         

(  ʃh + bng + bhm –      )xy – bngx – bngy =                            (II)            

Euler chamou, 

 (  ʃh + bng + bhm –      ) = b(mh+ng) – (2b – c)m   = e.              (III) 

Em seguida, ele multiplicou a equação (II) por e, e obteve: 

     –        –                                                           (IV) 

Somando n
2
b

2
g

2
 em ambos os lados da equação (IV), obteremos: 

     –        –        + n
2
b

2
g

2
 =            + n

2
b

2
g

2
 

(ex–nbg)(ey–nbg) = n
2
b

2
g

2
+nb(h–g)e.                                      (V) 

 Da equação (V), Euler supôs que M = (ex–nbg) e N = (ey–nbg), que 

consequentemente, resultou em: 

  
     

 
             

     

 
. 
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Mas, como p = (x – 1), q = (y – 1) e r + 1 = 
 

 
 (p+1)(q+1), Euler obteve: 

  
     

 
          

     

 
          

 

 
    . 

Desta forma, se p, q & r forem, simultaneamente, números primos e ao mesmo tempo os 

fatores sejam, dois a dois, primos entre si, então teremos que agpq & ahr será um par de 

números amigáveis.  

 Este problema foi dividido em dois casos. O primeiro caso que corresponde m = 1 e n 

= 3 não produziu nenhum número amigável quando a assumiu valores 4 e 8. Entretanto, para 

o segundo caso, quando temos que m = 3 e n = 1, Euler encontrou dois pares de números 

amigáveis. Assim, no primeiro exemplo quando ele admitiu a = 10, obteve como solução o 

par de números amigáveis              &           . Já no segundo exemplo, 

admitindo a = 3
3
.5, obteve a equação (4x–69)(4y–69) = 3·1523 que o proporcionou no par 

amigo:                &             . 

 Portanto, o problema 4 apresentado por Euler exibe apenas estes dois pares de 

números amigáveis, pois Euler não se deteve muito em analisá-lo já que o próprio problema 

ofereceu a ele um novo método que seria mais vantajoso para produzir números amigáveis. 

Este método será explicado a seguir no problema V. 

 

4.2.7 Problema V 

 

 O problema V, que está apresentado no § CVIII, tem como objetivo encontrar 

números amigáveis que estejam contidos na forma zap & zbq, onde a & b são os fatores 

dados, p & q são números primos e z é um fator comum. Diferente dos demais problemas que 

atribuíam valores para o fator comum e a partir deste encontrava os números primos p, q e r, 

no problema V o fator comum z é o que deverá ser encontrado. Assim, o problema apresenta, 

além da explicação formal, sete exemplos que nos fornecem os passos utilizados para achar os 

quinze pares de números amigáveis que estão contidos neste problema. Entre estes pares, 

encontramos o menor par de números amigáveis, a saber, 220 & 284. Analisaremos a seguir 

como Euler chegou à forma geral do problema. 

 Supondo que zap & zbq sejam números amigáveis, então teremos que ʃzap = ʃzbq, ou 

também, ʃap = ʃbq. Como p & q são primos, então teremos (p +1)ʃa = (q +1)ʃb. No início da 

demonstração, Euler supôs a:b = m:n, e assim, resulta que (p +1)m = (q +1)n. Pondo p+1 = 

nx & q+1 = mx, Euler concluiu que za(nx–1) & zb(mx–1) são números amigáveis e que mx–1 

& nx–1 devem ser números primos.  
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 Logo, pela definição de números amigáveis temos que ʃza(nx–1) = ʃzb(mx–1) = 

z((na+mb)x–a–b), como foi visto no problema particular apresentado no início do artigo. 

Desta proposição obtemos a seguinte equação: 

 

∫  
 

  ∫  

            
.                                                       (I) 

 Desta forma, Euler, a fim de obter o valor de z, reduziu a equação (I) em 
 

 
, isto é, 

 

∫  
 

 

 
. Ele dividiu, este resultado, em dois casos. O primeiro é quando z = r, logo temos que 

∫   = s. Enquanto que, no segundo caso temos que z é igual a um múltiplo de r, a saber, kr. 

Assim, de acordo com Euler (1750, p. 85), z = ks = kr e para qualquer que seja k teremos que 

∫   

∫  
  , isto porque a soma dos divisores de kr contém todos os divisores de r que foram 

multiplicados por k e também os divisores do próprio kr que não são divisíveis por k e, 

consequentemente, Euler concluiu que kr > kr =>  z > kr => ks > kr, isto é, s > r. Logo, 

Euler concluiu que será impossível solucionar a equação  
 

∫  
 

  ∫  

            
 quando 

tivermos              < r e, consequentemente, não poderemos obter números 

amigáveis se isto acontecer. 

 Após esta análise, Euler reescreveu a equação (I), da seguinte maneira: 

  

 
 

            

  ∫  
 

  

 
 

        

  ∫  
  

   

    
  

       

 ∫  
  

   

    
 

  

 
  

 

  
 

 

  
  

   

    
. 

 

Como a soma dos divisores de um número n é maior do que o próprio número, Euler 

observou que as frações 
 

∫  
   

 

∫  
 eram menores do que 1 e assim, pode concluir que 

∫  

 
   

   

  ∫  
, ou seja, que z é sempre um número deficiente

32
. Deste resultado, Euler concluiu que a 

equação 
∫  

 
 

     

 ∫  
 

   

  ∫  
 

 

 
 sempre poderá ser elaborada de tal forma que s < 2r. Assim, 

dos casos observados acima se verifica que quando s = ʃr resulta que ʃr < 2r e quando s > ʃr 

resulta que ʃr > 2r, onde r sempre será um número deficiente. Além disso, vale salientar que 

os valores atribuídos a x na equação (I) devem ser de tal forma que faça s = r ou s > r. 

                                                           
32

 Conforme posto, um número é deficiente quando a soma das suas partes alíquotas é menor do que o próprio 

número. 
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Após analisar todas estas condições, Euler decompôs ambos os fatores da fração 

  ∫  

            
 em fatores de números primos e, assim, representou: 

 

∫  
 

      

      
. Assim, 

supondo que z = P·A
α+

, Euler concluiu que ∫          ∫     
 

∫  
 

    

∫     ∫  
. Vejamos, 

agora, um exemplo que ele utilizou para encontrar pares de números amigáveis por meio do 

problema V. 

 No exemplo 2, Euler atribuindo valores para a e b, isto é, a = 5 e b = 1. A partir destes 

valores Euler obteve que a = 6, b = 1, e disto ele concluiu que m = 6, n = 1, pois 
  

  
  

 

 
. 

Como os números amigáveis a serem formados são da fórmula za(nx–1) & zb(mx–1), então 

temos 5(x–1)z & (6x–1)z. Resta-nos agora descobrir os valores de z e x por meio da equação 

 

∫  
 

  ∫  

            
, isto é, 

 

∫  
 

  

     
. Observe que qualquer número inteiro positivo que seja 

atribuído a x, torna o numerador da fração um número abundante
33

, pois, assim torna-se 

necessário cancelar do numerador o número dois ou três. Este cancelamento possibilitou a 

Euler dois casos. Para o primeiro caso, Euler cancelou 3 da equação 
 

∫  
 

  

     
 e, fazendo 

alguns cálculos ele obteve: 

   x– 1 = 18 r – 7,     6 x – 1 = 108 r – 37     &     
 

∫  
 

       

     
 

       

     
. 

Atribuindo valores para r ele pode obter dois pares de números amigáveis, o primeiro 

para   = 1, foi        &      que já tinha sido encontrado no problema 1. Enquanto que o 

segundo par encontrado foi apresentado quando r = 8 onde ele pode obter as seguintes 

equações: x–1 = 137, 6x–1 = 827 & 
 

∫  
 

  

     
. Veja que 

 

∫  
 

  

     
 corresponde a equação 

 

∫  
 

      

      
. Euler fez z = 23P, onde obteve que z = ʃ23ʃP = 24ʃP, isto é, 

 

∫  
 

  

  
 

 

∫  
 

 

 
. 

Desta forma, encontramos o valor de z = 4.23 que nos proporcionará no número amigável: 

           &         . 

O outro caso apresentado por Euler foi cancelar o número 2 do numerador da equação 

 

∫  
 

  

     
 que resultou nos seguintes números primos: 

 –          e   –            

onde não poderemos ter q = 3α–1, e z, 2q+1, 4q+1 e 24q+11 poderão ser divisíveis por 5. 

Logo os casos q = 5 +2 e   = 5 +1 são excluídos. Excluídos estes valores para q, Euler 

                                                           
33

 Como já mencionamos, um número é abundante quando a soma das suas partes alíquotas é maior do que o 

próprio número. 
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encontrou mais quatro pares de números amigáveis utilizando este método quando a =5. 

Apresentaremos todos os pares de números amigáveis encontrados por Euler com suas 

respectivas métodos no (Apêndice B). 

 Euler conclui o artigo justificando a importância de cada um dos métodos utilizados 

aqui. Além disso, defendeu que tanto os quatro primeiros métodos como o quinto método 

estão ligados de tal forma que a junção deles contribui para aumentar a quantidade de 

números amigáveis e apresentou um catálogo com 61 pares de números amigáveis. Assim, no 

decorrer desta análise, podemos observar o trabalho e a perseverança que Euler teve para 

desvendar equações que proporcionasse a descoberta dos pares de números amigáveis 

apresentados no seu segundo artigo.  

 

4.2.8 Catálogo dos números amigáveis 

  

O catálogo apresentado no final do artigo exibe, de acordo com Euler, 61 pares de 

números amigáveis. Entre estes pares presentes no catálogo, observamos que 20 deles não 

foram apresentados em nenhum dos problemas exibidos por Euler e que seis pares que estão 

presentes no primeiro artigo de Euler não foram apresentados no segundo. Além disso, 

encontramos que os seguintes pares apresentados no catálogo, a saber, XXXIV, LIV e 

XXXIII não são pares de números amigáveis (Figura 22).  
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Figura 22 - Parte do catálogo dos números amigáveis. 

 
 

Fonte: Euler, (1750). 

 

Desta forma, concluímos a análise do segundo artigo. Apresentaremos, a seguir, o 

próximo capítulo desta dissertação que discorrerá acerca do terceiro artigo de Euler sobre os 

números amigáveis que foi traduzido do latim para a língua portuguesa pelos professores 

Fabrício Possebon e John A. Fossa, mais detalhes veja Fossa (no prelo).  

O artigo é composto por 16 páginas incluindo a tabela soma dos divisores. Este artigo 

discorrerá um pouco de importantes matemáticos que investigaram tais números e tratará, de 

forma mais resumida, acerca de alguns problemas que foram analisados no segundo artigo. 

Portanto, analisaremos este artigo no próximo capítulo. 
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Capítulo 5 
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5 ANÁLISE DO TERCEIRO ARTIGO DE EULER   

 

No presente capítulo, faremos uma análise acerca do terceiro artigo
34

 de Euler sobre os 

números amigáveis que, assim como os dois primeiros artigos apresentados nesta dissertação, 

recebeu o seguinte título: De numeris amicabilibus. Este artigo foi originalmente publicado 

em 1849, após a morte de Euler em 1783, na Commentationes arithmeticae (Figura 29) e 

republicado em 1862 na Opera póstuma (Figura 23). A análise apresentada aqui foi feita a 

partir da tradução do latim para língua portuguesa dos professores Fabrício Possebon
35

 e John 

A. Fossa
36

. 

 

Figura 23 - Capa Opera póstuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Google books, (2012). 

  

O artigo é composto por dezessete incisos onde os três primeiros abordam uma 

pequena introdução do problema de achar números amigáveis, discorre sobre os importantes 

matemáticos que investigaram os números amigáveis e, por fim, apresenta o problema de 

encontrar mais pares de números amigáveis. Além disso, neste artigo, assim como no 

segundo, Euler apresenta de forma resumida as propriedades da função sigma. Por fim, Euler 

                                                           
34

 O terceiro artigo de Euler sobre os números amigáveis recebeu a numeração E798 no índex Eneström (vide 

capítulo 1). 
35

 Professor Doutor da UFPB. 
36

 Professor Doutor da UFRN. 
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apresentou no final do artigo a tabela Soma dos Divisores que está presente no segundo artigo 

publicado em 1750.  

Neste artigo, assim como no primeiro, Euler trata do problema encontrado pelos 

matemáticos em achar pares de números amigáveis: 

 

Entre todos os problemas, que costumam ser tratados na matemática, mesmo agora 

nenhum é tido, pela maior parte dos matemáticos, como mais estéril ou mais 

distanciado de toda aplicação prática do que aqueles que tratam da contemplação da 

natureza dos números e da investigação dos seus divisores. (EULER, 1849, 85; 

Tradução Possebon e Fossa). 

 

Como podemos observar o problema em encontrar números amigáveis estava inserido nas 

questões relacionadas à natureza e propriedade dos números que de acordo com Euler (1747, 

267; Tradução de Fossa e Leôncio, 2009), “não foram consideradas dignas de muito zelo e 

dedicação” pelos seus contemporâneos, pois, este tipo de investigação não tinha muita 

utilidade para a matemática aplicada. Apesar disto, Euler discorre que muitos foram os 

estudos feitos pelos antigos acerca das propriedades dos números. 

 

Além disso, na medida em que a investigação da verdade parecesse, para eles, 

louvável em si e digna ao conhecimento humano, eles certamente julgariam que a 

referida investigação aperfeiçoaria, de modo admirável, a própria arte de descobrir e 

tornaria as faculdades da mente mais aguçadas para a resolução de assuntos mais 

importantes. Nisto não se enganaram, como claramente testemunham os grandes 

resultados, pelos quais a análise, desde aquele tempo, tem sido enriquecida; pois 

parece altamente provável que esta ciência nunca teria chegado a seu atual grau de 

perfeição, se os Antigos não tivessem se empenhado com tanto zelo em desenrolar 

questões deste tipo, as quais são hoje tão desprezadas como inúteis por quase todos. 

A partir de agora, convém duvidar menos disso, ainda mais quando a análise fizer 

desenvolvimentos notáveis ao cultivar mais assiduamente as referidas questões. 

(EULER, 1849, 85; Tradução Possebon e Fossa). 

 

 De acordo com Euler (1849, p. 85), entre os antigos, que dedicaram seus estudos as 

propriedades dos números, está o matemático grego Euclides de Alexandria (325-265 aC), 

que ficou conhecido pelo seu  tratado Os Elementos. Neste tratado, no livro IX proposição 36, 

Euclides apresenta-nos um método para encontrar números perfeitos: 

 

Caso números, quantos quer que sejam, a partir da unidade, sejam expostos, 

continuamente, na proporção duplicada, até que o que foi composto todo junto se 

torne primo, e o todo junto, tendo sido multiplicado pelo último, faça algum, o 

produzido será perfeito. (BICUDO, 2009, p. 349). 

 

Ou seja, se s = 2
n + 1 

– 1 for um número primo, então 2
n
. s será um número perfeito. 
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Este método descoberto por Euclides para achar números perfeitos, de acordo com 

Cajori (2007, p. 160), proporcionou ao árabe Thabit Ibn Qurra, durante o século IX, a maneira 

de achar uma regra geral para descobrir pares de números amigáveis, conforme, já 

apresentamos no terceiro capítulo. Nada sabemos se Euler teve ou não conhecimento que esta 

regra tinha sido produzida por Thabit, ou muito menos da existência deste árabe, pois nos 

artigos que analisamos de Euler, acerca dos números amigáveis, em nenhum momento ele fez 

citação deste matemático. Apenas sabemos, pelo terceiro artigo, que Euler tinha 

conhecimento que os árabes, assim como os gregos, haviam dedicado muitos estudos a 

doutrina dos números37.  

 

É perfeitamente claro que, a partir do tempo de Diofanto, tanto os Gregos quanto os 

Árabes possuíam muitos estudos dedicados à doutrina dos números, pois a referida 

doutrina, depois de restaurado seu estudo na Europa, foi imitada com grande 

empenho pelos primeiros cultores da matemática. Prepararam desta forma, o 

caminho para investigações mais elevadas. (EULER, 1849; Tradução Possebon e 

Fossa). 

 

Após esta “restauração” que ocorreu na Europa, importantes matemáticos como Fermat e 

Descartes redescobriram a forma apresentada pelo árabe Thabit e empenharam-se, sem muito 

sucesso, a descobrir novos pares. 

 Assim, além destes matemáticos que se dedicaram a propriedade e natureza dos 

números, Euler também mencionou Bernard Frenicle de Bessy
38

 (1605-1675), John Wallis 

(1616-1703) e Michael Stifel (1487-1567) que foram importantes contribuidores para a Teoria 

dos Números. Entretanto, entre estes matemáticos, Stifel é considerado merecedor de louvores 

por Euler, pois esse foi capaz de formular um exemplo de análise sobre os números 

amigáveis.  

 

Entre os primeiros que se dedicaram à álgebra na Alemanha, Michael Stifel, que 

viveu no tempo de Lutero, conseguiu louvores acima de todos. Para elaborar um 

exemplo notável de análise, para cujo esclarecimento os preceitos usuais da álgebra 

não foram suficientes, fez menção do problema que procura dois números 

relacionados de tal forma que todas as partes alíquotas do número menor, quando 

somadas, produzem o maior número e, por sua vez, todas as partes alíquotas do 

maior, quando somadas, produzem o menor número; descobriu os seguintes 

números: 220 e 284. (EULER, 1849, 86; Tradução Possebon e Fossa). 

                                                           
37

 Na passagem citada, Euler refere-se às traduções dos manuscritos gregos, hindus e árabe que foram traduzidas 

do árabe para o latim durante o final da Idade Média. Assim, por meio de importantes tradutores como Abelardo 

de Bath, a Europa recebeu uma grande quantidade de material científico que havia sido produzido durante a 

Idade Antiga e que foi traduzida e conservada pelos árabes. (CAJORI, 2007, p. 176-178). 
38

 Frenicle foi um importante matemático Frances que escreveu vários trabalhos matemáticos, entre estes, Des 

tabelas quarrez magiques (Um tratado sobre os quadrados mágicos). Além disso, ele ficou bastante conhecido 

por suas contribuições para teoria dos números. 
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Para Euler é a partir de Stifel que a investigação acerca dos números amigáveis dá-se início e 

que o problema de encontrar pares de números amigáveis passa a ser investigado por 

Descartes e van Schooten. 

 Deste modo, por meio dos artigos de Euler sobre os números amigáveis, somos 

induzidos a acreditar que Euler não teve conhecimento que Fermat havia analisado os 

números amigáveis já que o mesmo não é mencionado em nenhum dos artigos como um 

investigador deste problema, mas como um importante investigador das propriedades e 

natureza dos números, isto é, a Teoria dos Números.  

 Enfim, a investigação histórica de Euler mostra-nos que o problema para encontrar 

números amigáveis foi analisado por Stifel, Descartes e van Schooten. Entretanto, nenhum 

deles foi capaz de produzir uma regra que gerasse mais do que três pares de números 

amigáveis, como já foi mencionado nos capítulos anteriores. 

 No presente artigo, assim como no segundo, Euler apresenta-nos as propriedades da 

função sigma
39

 que foi de fundamental importância na pesquisa de Euler para encontrar novos 

pares de números amigáveis, pois a mesma contribuiu nos cálculos das somas dos divisores 

dos números investigados. Entretanto, as representações simbólicas apresentadas neste artigo 

são diferentes da representação do segundo artigo que trabalhamos no capítulo anterior. Desta 

forma, enquanto que no segundo artigo, Euler apresenta-nos a soma dos divisores de um 

número n como ʃn, no terceiro ele representa esta soma por meio de letras maiúsculas. Isto é, 

dado um número inteiro positivo qualquer, digamos a, então a soma dos divisores deste 

número será apresentado como A e, assim, para qualquer letra dada do alfabeto. Vejamos um 

exemplo, dado a = 6, então temos que a soma dos divisores de a é A = 1 + 2 + 3 + 6 = 12. 

Vale salientar que as mesmas propriedades apresentadas no segundo artigo para a 

soma dos divisores de um número também estão presentes neste artigo, porém com 

representações diferentes. Assim, a soma das partes alíquotas de um número inteiro positivo 

dado a será A – a, com exceção da unidade onde teremos a = 1 e A = 1, como foi visto no 

segundo artigo. Vejamos algumas propriedades apresentadas no artigo: 

 

I. Se a primo, então A = a + 1; 

II. Se a é uma potência de um número primo, digamos p
n
, então A = 1 + p + p

2
 + 

... + p
n
 que pode ser reescrita como A = 

       

   
, já que os divisores de A 

                                                           
39

 A função sigma, atualmente representada pelo símbolo  , é a soma dos divisores de um número n dado.  
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constituem uma progressão geométrica. Mas, como a = p
n
, então concluiu que 

A = 
         

   
 = 

      

   
. 

III. Se a é um produto de dois números primos distintos, digamos p & q, então A = 

1 + p + q + pq = (1 + p)( 1 + q) = P.Q. Generalizando esta forma, isto é, para a 

igual a vários números primos distintos, a saber, a = p.q.r...s então, teremos 

que A = (1 + p)( 1 + q)( 1 + r). ... .( 1 + s) =  P.Q.R...S. Esta regra também é 

válida para os casos em que p.q.r...s sejam números primos entre si, de forma 

que, eles apresentem apenas a unidade como o único divisor comum entre eles. 

IV. Sabendo que, dado um número inteiro positivo a qualquer, este número pode 

ser representado em fatores de números primos com suas respectivas potências, 

a saber, a = p
m
q

n
r

k
... . Da proposição II, temos que a soma dos divisores de p

m
 é 

= 
      

   
, de q

n
 é = 

      

   
, e r

k
 é 

      

   
, onde os fatores p

m
, q

n
, r

k
 são primos 

entre si. Assim, pelas propriedades apresentadas, temos que a soma dos 

divisores do número proposto, isto é, a = p
m
q

n
r

k
..., será 

  
(      )(      )        

               
...  

 

As propriedades aqui apresentadas foram de suma importância na construção da tabela 

Soma dos Divisores, como também, na solução dos cálculos efetuados por Euler durante sua 

investigação dos números amigáveis. Assim, como no segundo artigo, Euler apresenta em 

anexo a tabela Soma dos Divisores constituída de números primos menores que mil e suas 

potências. Vejamos as palavras de Euler (1849, 88; Tradução Possebon e Fossa).   

 

Para que a soma dos divisores de qualquer número seja mais facilmente descoberta, 

e que os mesmos possam ser expressos por fatores, serão exibidas, na tabela anexa, 

as somas dos divisores, resolvidas nos seus fatores, não somente de todos os 

números primos menores de mil, mas também de suas potências, até onde a 

dificuldade do cálculo o permitir, pois estes são os mais úteis na prática. Assim, pelo 

recurso desta tabela, as somas dos divisores de todos os números compostos, exceto 

os que são demasiadamente grandes, podem ser facilmente obtidas. Assim, seja a = 

7560 o número proposto. Primeiramente, este número é expresso por fatores primos 

da seguinte maneira: a = 2
3
·3

3
·5·7. Em seguida, as somas dos divisores destes 

fatores podem ser sucessivamente procuradas na tabela; eles serão: 3·5; 2
3
·5; 2·3 e 

2
3
. Ao multiplicar os mesmos, obteremos a soma dos divisores do número proposto, 

a = 7560, isto é, A = 2
7
·3

2
·5

2
 = 28800. Assim, o uso da tabela para achar a soma dos 

divisores de qualquer número é plenamente ilustrado pelo exemplo. 
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A tabela
40

 mencionada na citação, assim como a tabela apresentada no segundo artigo, 

apresenta alguns erros de decomposição em fatores de números primos e de potências, alguns 

já apresentados no capítulo anterior. Assim, os erros apresentados e suas respectivas correções 

são: 

 

I. 5
5
 = 2. 3

3
.7.31 que deveria ser 5

5
 = 2. 3

2
.7.31 

II. 7
10

 = 329554457 que deveria ser 7
10

 = 1123.293459 

III. 37
3
 = 2

2
.5.2603 que deveria ser 37

3
 = 2

2
.5.19.137 

IV. 97
3
 = 2

2
.5,7

2
.941 que deveria ser 97

3
 = 2

2
.5.7

2
.941 

V. 149
3
 = 2

2
.3.5

2
.11.101 que deveria ser 149

3
 = 2

2
.3.5

2
.17.653 

VI. 173
2
 = 67.449 que deveria ser 173

2
 =30103 

VII. 283
3
 = 2

2
.5.71.8009 que deveria ser 283

3
 = 2

3
.5.71.8009 

VIII. 461
3
 = 2

2
.3.7.11106261 que deveria ser 461

3
 = 2

2
.3.7.11.106261 

IX. 523
3
 = 2

3
.5.7.131.1609 que deveria ser 523

3
 = 2

3
.5.17.131.1609 

X. 571
3
 = 3

3
.11.13.163041 que deveria ser 571

3
 = 3

3
.11.13.163021 

XI. 613
2
 = 3.125461 que deveria ser 613

2
 = 3.7.17923 

XII. 661 = 2
2
.331 que deveria ser 661 = 2.331 

XIII. 673 = 2
2
.337 que deveria ser 673 = 2.337 

XIV. 811 = 2.7.29 que deveria ser 811 = 2
2
.7.29 

XV. 827 = 2
2
.3

3
.23 que deveria ser 827 = 2

2
.3

2
.23 

XVI. 883 = 2
3
.13.17 que deveria ser 883 = 2

2
.13.17 

 

 Portanto, a partir da análise das propriedades da soma dos divisores de um número, 

Euler observou que os números perfeitos poderiam ser encontrados mais facilmente, já que os 

mesmos podem ser representados da seguinte maneira: A = 2a, isto é, a = A – a. Deste modo, 

Euler observa que a é par ou ímpar. Se a é par, então a será representado por um fator ou uma 

potência de 2. Assim, ele supôs que a = 2
n
b, que pela propriedade da Soma dos Divisores 

obteve: A = (2
n + 1

 – 1)B. Substituindo os valores na forma A = 2a, temos que (2
n + 1

 – 1)B = 2. 

2
n
b, isto é, (2

n + 1
 – 1)B = 2

n + 1
b que foi representado por Euler na forma de fração da seguinte 

maneira: 
 

 
  

    

      
. Desta fração, Euler conclui que b = 2

n + 1
 – 1 ou um múltiplo, isto é, b = 

(2
n + 1

 – 1)c.  

                                                           
40

 Na versão original do terceiro artigo de Euler não apresenta a tabela Soma dos Divisores. 
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 Euler verificou que, somente quando b = 2
n + 1

 – 1 for um número primo, então a = 

2
n
(2

n + 1
 – 1) será um número perfeito

41
, pois a soma dos divisores de b será igual a 2

n + 1
 e, 

consequentemente, a soma das suas partes alíquotas serão 1. Por outro lado, se b for um 

múltiplo de 2
n + 1

 – 1, isto é, (2
n + 1

 – 1)c, Euler verificou que a soma de todos os divisores de b 

não será menor do que 2
n + 1

 + c + b e, assim, não teria como encontrar números perfeitos 

deste modo, já que a fração dada 
 

 
 será maior do que 

         

         
. Ainda afirmou que: 

 

Se houver, contudo, além destes, números perfeitos ímpares, ou não, é uma questão 

dificílima. Até agora, ninguém havia encontrado tais números, nem havia 

demonstrado que não existam. No entanto, se números perfeitos desse tipo 

existirem, eles necessariamente estarão contidos na fórmula             , onde 

4m+1 denota um número primo e x um número ímpar. (EULER, 1849, 88; Tradução 

Possebon e Fossa). 
 

 Após discorrer sobre os números perfeitos cujas propriedades foram analisadas na 

antiguidade por Euclides, Euler argumentou que por muito tempo foi considerado difícil achar 

números amigáveis. No terceiro artigo, esta última afirmação está claramente apresentada 

quando Euler explica-nos o percurso histórico dos números amigáveis e enfatiza-nos a 

dificuldade que importantes matemáticos tiveram ao investigá-los. Além disso, ele retomou a 

fórmula geral 2
n
x & 2

n
yz e afirmou que nem todos os números amigáveis estão contidos nesta 

fórmula. 

 

Ninguém, contudo, acreditará que todos os números amigáveis estão contidos nestas 

fórmulas, não somente porque isto não foi demonstrado por Schooten, mas também 

porque os seguintes números amigáveis, que descobri, deixarão isto bastante claro. 
(EULER, 1849, 90; Tradução de Possebon e Fossa). 

 

 Os números amigáveis que Euler apresentou são: 

 

I. 4·5·131 & 4·17·43 (par encontrado no primeiro e segundo artigo). 

II. 4·5·251 & 4·13·107 (par encontrado no primeiro e segundo artigo) 

III. 16·17·5119 & 16·239·383 (par encontrado no primeiro e segundo artigo) 

IV. 4·11·17·263 & 4·11·43·107 (par encontrado no primeiro e segundo artigo) 

V. 32·37·12671 & 32·227·2111 (par encontrado no primeiro e segundo artigo) 

VI. 4·23·827 & 4·23·5·137 (par encontrado no primeiro e segundo artigo). 

 

                                                           
41

  De acordo com Euler (1849), a regra a = 2
n
(2

n + 1
 – 1), onde 2

n + 1
 – 1 é um número primo é a própria regra 

dada por Euclides. 
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Além destes números, Euler encontrou números ímpares que gozam da propriedade 

almejada, a saber: 

 

I. 3
2
·7·13·5·17      &        3

2
·7·13·107 (par encontrado no segundo artigo) 

II. 3
2
·7

2
·13·5·41     &     3

2
·7

2
·13·251 (par encontrado no segundo artigo). 

 

A partir do problema particular apresentado no segundo artigo, Euler foi capaz de 

produzir novas regras que resultaram na produção de pares de números amigáveis. Este 

problema também está presente no terceiro artigo, entretanto Euler trouxe uma nova 

formulação para a representação do mesmo problema. Isto é, sejam a & b números amigáveis 

e a soma dos seus divisores, respectivamente, A & B, então teremos que A – a = b & B – b = a 

e, assim, decorre que A = B = a + b. A fim de obter soluções apropriadas para a equação, 

Euler chamou a = px & b = qy com x, y números primos. Disto, encontrou que a soma dos 

divisores destes números que são: A = (x + 1)P & B = (y + 1)Q. Assim, da equação A = B = 

a + b, temos que (x + 1)P = (y + 1)Q = a + b. Substituindo os valores de a & b na equação. 

Obteremos:  

(x + 1)P = (y + 1)Q = a + b 

(x + 1)P = (y + 1)Q = xp + yq.                                              (I) 

 Em seguida, Euler atribuiu (x + 1)P = (y + 1)Q = PQz, resultando em: 

(x + 1)P = PQz 

(x + 1) = Qz ou x = Qz – 1                                                (II) 

 (y + 1)Q = PQz, 

(y + 1) = Pz ou y = Pz – 1.                                            (III) 

Por outro lado, da equação (I), Euler obteve PQz = xp + yq. Substituindo (II) e (III) 

nesta nova equação, obtemos: 

PQz = (Qz – 1)p + (Pz – 1)q 

PQz = Qzp – p + Pzq – q 

Qzp + Pzq – PQz = p + q 

(Qp + Pq – PQ)z = p + q 

z = 
   

        
.                                                        (IV) 

 Substituindo a equação (IV) nas equações (II) e (III), Euler concluiu que para as 

fórmulas fornecerem números amigáveis px e qy, então: 
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x + 1 = 
      

        
                                                       (V)            

           y + 1 = 
      

        
.                                                       (VI)            

 

Após isto, Euler supôs n o máximo divisor comum dos números amigáveis px & qy e 

considerou
42

 p = na & q = nb, onde a soma dos seus divisores são, respectivamente, P = NA 

& Q = NB. Substituindo estes novos valores nas equações (V) e (VI), teremos: 

 

x + 1 =
      

        
 = 

         

              
 = 

        

              
 = 

       

           
 = 

       

            
     N1    

y + 1 =
      

        
 = 

         

              
 = 

         

              
 = 

       

           
 = 

       

            
.     N2 

Assim, de acordo com Euler, tomando números, arbitrariamente, para a & b obteremos 

números inteiros e primos para as incógnitas de x e y.  

 De acordo com Euler (1849), como as fórmulas anx & bny são muito gerais, ele 

decidiu reduzi-las. Assim, no inciso §11, pondo a = 1 e A = 1, Euler reduziu as fórmulas, N1 

e N2, em nx & nby. Como podemos observar, esta regra foi apresentada no primeiro artigo. 

Substituindo a = 1 e A = 1 nas equações  

                         x + 1 = 
       

            
  &   y + 1 =  

       

            
, teremos:  

 

x+1 = 
       

         
 =>  

     

 
 = 

      

         
 = y + 1                            (VII)            

de acordo com Euler, supondo que b seja um número primo, assim, teremos que B = b + 1. 

Substituindo na equação (VII), teremos: 

     

   
 =y + 1= 

      

               
 = 

      

              
 = 

      

          
 = 

      

             
.               (VIII)            

Colocando na equação (VIII) uma potência de 2 para n, de tal forma que N = 2n – 1, Euler 

obteve: 

     

   
 = y + 1= 

      

             
 = 

      

                     
 = 

      

       
.                    (IX) 

  

                                                           
42

  Observe que, no problema particular, Euler define que os números a e b são pares de números amigáveis e, 

nesta equação, ele definiu p =na & q = nb. Entretanto, o leitor deverá observar que a e b presentes nesta equação 

não são os números amigáveis supostos por Euler. 
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De acordo com Euler (1849), as equações 
     

   
 = y + 1= 

      

       
  “fornecerão os 

números amigáveis, que foram descobertos pelo método de Schooten e de Descartes”. Assim, 

atribuindo sucessivas potências de 2 para n, Euler chegou nas seguintes fórmulas: 

 

para n = 2,   
   

   
     

      

   
 ,                                          (X) 

para n = 4,   
   

   
     

      

   
 ,                                        (XI) 

para n = 8,   
   

   
     

      

   
 ,                                       (XII) 

etc. 

 

 Para a equação (X) não obteremos números amigáveis, já que n = 2. Isto ocorre 

porque as equações apresentadas, a saber, X, XI e XII, são do tipo 2
n
pq e 2

n
r. Em 1657 van 

Schooten demonstrou que o menor par de números amigáveis é dado para potência 2
2
, isto é, 

220 & 284. Daí, para as equações X, XI e XII, citadas anteriormente, os números amigáveis 

encontrados serão representados em fatores de números primos como o menor par, isto é, 

2
2
.71 & 2

2
.11.5. Além disso, vale ressaltar que outras equações, além destas três já 

apresentadas, podem ser produzidas a partir da equação VIII, desde que a diferença 2n – N 

seja expressa convenientemente. 

 De acordo com Euler (1849), para n = 92 = 2
2
.23 teremos, utilizando a tabela soma 

dos divisores que, N = 7.24 = 168, 2n = 184 e N – n = 168 – 92 = 76. Substituindo estes 

valores na equação VIII, obteremos: 

     

   
 = y + 1=  

       

      
  

       

     
. 

Atribuindo b = 5, obteremos x = 827 e y = 137. Como ambos os números são primos, Euler 

obteve o seguinte par de números amigáveis: 2
2
.23.827 & 2

2
.23.5.137, isto é, 76084 & 63020. 

Este par foi encontrado no problema I na terceira regra vista no segundo artigo. Para Euler, 

outros números a partir dessas fórmulas apresentadas podem ser encontrados. 

 No inciso §12, Euler considera a e b números primos quaisquer, onde a soma dos 

divisores de cada um será, respectivamente, A = a + 1 e B = b + 1. Assim, os novos pares de 

números amigáveis serão dados pela fórmula nax e nby, se x e y encontrados nas equações a 

seguir forem números primos. 

x + 1 = 
       

            
 = 

           

                            
  

           

                      
 

y + 1 = 
       

            
 = 
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Reorganizando as equações acima, teremos: 

   

   
 

   

   
 

      

                     
.  

 Para este caso, Euler, assim como no inciso anterior, considerou uma potencia de dois 

para n, de tal forma que N = 2n – 1, obtendo assim: 

   

   
 

   

   
 

      

                                
 = 

      

                  
. 

Assumindo, n = 4, Euler obteve: 

 
   

   
 

   

   
  

      

           
. 

Admitindo a = 13 e b = 5, foi encontrado x = 107 e y = 251 números primos e, assim, 

o par de números amigáveis 4.13.107 & 4.5.251, isto é, 5564 & 5020. Para a = 17 e b = 5, foi 

encontrado x = 43 e y = 131 números primos que resultou no par 4.17.43 & 4.5.131, ou seja, 

2924 & 2620. Estes dois pares de números amigáveis, apresentados no primeiro, segundo e 

terceiro artigo de Euler, não foram apresentados no catálogo de números amigáveis 

apresentados no segundo artigo.  

Mas, além destes valores, Euler afirma que outros valores podem ser atribuídos a n 

além das potencias de dois como, por exemplo, n = 44 = 2
2
.11, onde teremos que N = 7.12 = 

84. Simplificando N: n, temos 21:11, formando: 

   

   
 

   

   
 

       

             
 , 

Pondo a = 43 & b = 17 nesta fórmula, encontramos x = 263 e y = 107 e consequentemente, o 

par de números amigáveis 491821 & 50611, isto é, 11.17.263 & 11.43.107. 

Já no inciso §13, Euler supõe a e b números compostos, isto é, produto de dois ou 

mais números primos. Assim, pondo a = cp e b = dq, onde p e q são números primos, os 

novos pares de números amigáveis serão da fórmula: ncpx e ndqy. A soma dos divisores de a 

e b serão, respectivamente, A = C(p+1) = Cp + C e B = D(q+1) = Dq + D e, além disso, 

Ab+Ba = (Cd+Dc)pq+Cdq+Dcp e AB = CDpq+CDp+CDq+CD. Deste modo, substituindo 

estes valores nas equações: 

x + 1 = 
       

            
    &    y + 1 =  

       

            
 

teremos: 

x + 1 = 
       

            
 = 

              

                                  
 

   
      

    
 = 

        

                                       
 

   
      

    
 = 
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 = 

        

                                         
                       (XIII) 

 

y + 1 = 
       

            
 =  

              

                                  
 

      

    
 = 

        

                                         
.                     (XIV) 

Igualando a equação (XIII) e (XIV), temos: 

      

    
 = 

      

    
 = 

        

                                         
.                   (XV) 

 

De acordo com Euler (1849, p. 91), para as incógnitas c e d são atribuídos quaisquer números, 

sendo eles primos ou compostos. Para o caso em que c = 5 e d = 11, teremos que C = 6 e D = 

12. Substituindo estes valores na equação XV, teremos: 

      

       
 = 

      

      
 =

         

                                                         
. 

Simplificando 6 na equação: 

      

      
 = 

      

     
 =

         

                                           
 

      

      
 = 

      

     
 =

         

                                     
.                      (XVI) 

Para que a equação seja satisfeita, deveremos ter             > 0, e assim teremos que 

21n > 12N, isto é, 7n > 4N. Daqui, podemos apresentar sucessivos valores para n, desde que 

satisfaça 7n > 4N. Neste artigo, Euler propôs n = 2, cujo soma dos divisores N = 3 e, assim, 

teremos
43

: 

      

      
= 

      

     
 =

         

                                            
 =

         

              
= 

        

            
. 

Como              > 0, temos que        = (3p – 7)q > 0 => 3p – 7 > 0 

=> 3p > 7, isto é, p = 3. Logo, teremos que         > q > 21. Supondo que q = 23 na 

equação acima teremos: 

      

      
= 

        

            
 => 

      

       
 = 

           

                  
 => 

      

  
 = 

   

 
, 

onde x = 3215 que não é um número primo e, portanto, não resulta em números amigáveis. 

Para valores maiores não encontraremos números amigáveis. 

 De acordo com Euler (1849), para n = 14 = 2.7 cujo N = 3.8 = 24 e p = 23, teremos: 

      

      
= 

      

     
 =

         

                                     
 

            

                                                      
 = 

           

                  
 

                                                           
43

 No original tem               no denominador da ultima fração. 
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 = 

      

  
 = 

           

       
  

Simplificando, 

      

     
 = 

      

  
 = 

          

     
. 

  

Por esta equação, Euler afirmou que se atribuímos números primos para q encontraremos 

pares de números amigáveis. 

  Como podemos observar os métodos aqui trabalhados por Euler, apesar de 

proporcionar-nos números amigáveis, não é um recurso extremamente fácil de ser trabalhado, 

pois o mesmo requer bastante esforço e perseverança para que novos números primos sejam 

encontrados para x e y. Como Euler (1849, p. 92; Tradução de Possebon e Fossa) diz: 

 

Apesar de que muito mais números amigáveis podem ser encontrados por este 

método, do que pelo método usado por Descartes e por Schooten, todavia isto 

depende principalmente da sorte, pois geralmente muitas tentativas são feitas em 

vão, antes que surjam números primos para x e y.  

 

 Portanto, após esta reflexão, Euler apresenta-nos outro método para que novos pares 

sejam encontrados. Este método, por sua vez, foi derivado de uma propriedade dos números 

amigáveis que apresentam a mesma soma dos divisores. Deste modo, utilizando a tabela 

Soma dos Divisores, Euler conclui que é fácil encontramos números cuja soma dos divisores 

são iguais. Assim sendo, dados dois números inteiros v e u cuja soma dos divisores sejam a 

mesma, isto é, V e se V = v + u, então os números v e u serão números amigáveis.  

 Entretanto, de acordo com Euler, se os números propostos não apresentarem esta 

propriedade, então será melhor encontrar os múltiplos destes números que a satisfaçam. Desta 

forma, dados os números amigáveis av e au onde a é primo com v e u e cuja soma dos 

divisores dos mesmos seja AV, isto é, AV = av + au, então teremos a equação 
 

 
 = 

   

 
. Esta 

equação fornecer-nos-á um valor para a incógnita
44

 a. Mas vale observar que, de acordo com 

Euler, reduzindo a fração 
   

 
 a sua forma mais simples, a saber, 

 

 
, faz-se necessário que a 

seja divisível pelo denominador desta, isto é, 
 

 
 = 

 

 
, ou seja, a = 

  

 
, chamando b = 

 

 
, 

teremos: a=bn. Desta forma, teremos que a soma dos divisores de a será A = BN que, 

consequentemente, resulta em 
  

  
 = 

 

 
, isto é, 

 

 
= 

 

 
. Se b for divisível pelo denominador desta 

                                                           
44

 De acordo com Euler (1849), podemos atribuir à incógnita a não somente valores que sejam múltiplo de n, 

mas também qualquer potência de n.  
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fração, então o procedimento abordado anteriormente será repetido até encontrarmos uma 

solução possível ou até ficar evidente que seja impossível. 

 Vejamos o exemplo apresentado por Euler. Sejam u e v dois números que apresentam 

a mesma soma dos divisores, isto é, dado v=71 e u = 5.11, temos que, V = 72 e U = 6.12 = 72, 

ou seja, V = U = 2
3
.3

2
. Logo, os números amigáveis serão da forma 71a & 55a. Substituindo 

os valores encontrados na equação 
 

 
 = 

   

 
, teremos 

 

 
 = 

     

  
 = 

 

 
 = 

   

  
 = 

 

 
. Como a fração 

 

 
 

não pode ser mais reduzida, assim, encontramos que a = 2
2
. Isto é, o par de números 

amigáveis encontrado será: 2
2
.71 & 2

2
.5.11. 

 Como a pode ser uma potência de n, então para o caso acima, Euler (1849, p. 93; 

Tradução Possebon e Fossa) investigou e descobriu que as potências maiores que 2, não 

podem ser tomada como um fator de a, “porque nenhum número pode estar para a soma dos 

seus divisores como uma razão de maior desigualdade
45

”. Supondo que a = 2
3
, Euler concluiu 

que a = 2
3
b, e assim, 

 

 
 = 

   

  
 = 

 

 
 que ser reescrita como 

 

 
 = 

  

  
 que resulta em uma equação 

impossível, já que nenhum número pode estar para a soma dos seus divisores como uma razão 

de maior desigualdade. Além deste exemplo, Euler apresenta mais dois. No primeiro temos v 

= 655 e   = 731 que resultará no par de números amigáveis 2620 & 2924. No segundo 

exemplo, Euler apresentou v = 1255 e   = 1391 que resulta no par de números amigáveis: 

5020 & 5564. 

 Tais exemplos, apresentados no inciso §15 não apresentam dificuldade para que a seja 

encontrado. Entretanto, no inciso §16, Euler nos apresenta casos que são exceções. Por 

exemplo, para o caso em que v = 7.41 & u = 5.137, temos que V = 2
2
·3

2
·23. Desta forma, 

temos que 
 

 
 

   

 
 

    

        
 

  

  
 e, logo, teremos que a = 23. Visto que, 23v e 23u não 

formam par de  números amigáveis, Euler procurou um múltiplo de 23 para a, isto é, a = 23b. 

Deste modo, 

                              42 = 28B   6x7=42 

 

 
 

     

   
 = 

     

    
, e assim, B = 7 e, portanto, b = 4. 

Portanto, temos que o novo par de números amigáveis encontrado é: 4.23.7.41 & 4.23.5.137. 

 Outro exemplo apresentado para este mesmo tipo de problema é quando v = 17.263 e u 

= 43.107 que apresenta como soma dos divisores V = 2.3
2
.2

3
.3.11 = 2

4
.3

3
.11. Portanto, 

teremos que 
 

 
 

   

 
 

         

        
 = 

    

        
 = 

       

        
 = 

  

  
. Da mesma maneira do exemplo 

                                                           
45

 De acordo com Fossa (no prelo), uma razão é dita de maior desigualdade quando o numerador é maior do que 

o denominador.  
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anterior, temos que o valor a =11 não satisfaz a equação, pois a soma dos divisores é A = 12. 

Euler atribui a = 11.b, obtendo A = 12B. 

 

 
  

   

   
 = 

      

   
 = 

  

  
 => 

      

 
 = 

   

 
 => 

 

 
 = 

 

 
 

Portanto, o par de números amigáveis formado será: 4.11.17.263 & 4.11.43.107. 

 Para v = 5.17 e u = 107, temos que V = 2
2
.3

3
. Assim,  

 

 
 

   

 
 

      

      = 
   

      = 
    

      = 
  

 
 

ora, quando a = 9, temos A = 13. Desta forma, temos que a fração ainda não foi reduzida, e 

assim, a = 9b e A = 13B, ou seja: 

 

 
  

   

  
 = 

  

 
 => 

 

 
 = 

  

  
 

pelo mesmo motivo anterior, teremos que b = 13c e B = 14C: 

 

 
 = 

   

   
 = 

  

  
 => 

 

 
 = 

  

  
 = 

 

 
 . 

Reduzida a fração, temos que c = 7 e C = 8. Assim, encontramos que a = 3
2
.13.7 e o par de 

números amigáveis formado será: 3
2
.13.7.85 &  3

2
.13.7.107. 

 Por fim, no inciso §17, Euler apresenta-nos como encontrou o par de números 

amigáveis 1175265 & 1438983 utilizando este mesmo método. Portanto, sabendo que v = 

5.41 e u = 251 apresentam a mesma soma dos divisores, isto é, V = 2
2
.3

2
.7, então temos: 

 

 
 

   

 
 

       

       
 = 

   

       
 = 

       

       
 = 

  

   
. 

Como podemos observar, a apresenta dois divisores, a saber, 3 e 7. Euler assumiu a = 3b, 

analisaremos então para a = 7b: 

 

 
 

  

  
 = 

    

    
 => 

 

 
 = 

  

      = 
  

  
. 

Mas observe que b > B, o que não pode acontecer. Admitamos a = 7
2
b e A = 3.19B: 

 

 
 

      

   
 = 

    

    
 => 

 

 
 = 

   

  
 = 

  

 
. 

Assumindo b = 3
2
c e B = 13C, teremos: 

 

 
 = 

   

   
 = 

   

   => 
 

 
 = 

  

  
. 

 Logo, temos que a = 7
2
.3

2
.13 e o par de números amigáveis será: 7

2
.3

2
.13.205 & 

7
2
.3

2
.13.251 que é o mesmo resultado encontrado por Euler. Este par é o mesmo par 

encontrado no problema I regra V do segundo artigo de Euler. Como podemos observar, o 

método aqui apresentado é mais simples do que o método visto no problema I. Logo, 

concluímos a investigação do terceiro artigo de Euler. 
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Capítulo 6 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 Durante o século XVIII, Euler produziu três trabalhos direcionados a solucionar o 

problema de encontrar pares de números amigáveis. Estes trabalhos, por sua vez, foram 

produzidos em um mesmo período, porém publicados em editoras e datas diferentes. Além 

disso, vale salientar que, eles foram publicados com o mesmo título: De numeris 

amicabilibus.  

Como foi visto anteriormente, o menor par de números amigáveis, 220 & 284, já era 

conhecido desde a antiguidade pelos pitagóricos, os quais acreditavam que o universo poderia 

ser explicado por meio dos números. Entretanto, foi somente no século IX, com o árabe 

Thabit ibn Korra (836-901), que uma regra para descobrir pares de números amigáveis foi 

apresentada. Esta regra, por sua vez, proporciona a descoberta de mais dois pares de números 

amigáveis, a saber, 17296 & 18416 e 9363584 & 9437056. De acordo com Fossa (no prelo), 

Thabit apresentou apenas 220 & 284, mas argumentou que ele efetivamente calculou os 

outros dois pares. Para Cajori (2007, p. 160), a regra de Thabit, que está contida no seu 

tratado sobre os números amigáveis, foi criada a partir da regra elaborada por Euclides para 

achar números perfeitos.  

Após isto, já no século XVII, o problema de achar pares de números amigáveis foi 

retomado pelos matemáticos Pierre de Fermat (1601-1665), René Descartes (1596-1650) e 

Frans van Schooten (1615-1660). Estes, por sua vez, não obtiveram sucesso em produzir mais 

pares além dos três já mencionados. Entretanto, entre estes, no nosso ponto de vista o trabalho 

apresentado por van Schooten é mais completo, no sentido em que este apresentou um método 

algébrico para o problema e que o possibilitou demonstrar que 220 & 284 é o menor par de 

números amigáveis que pode ser encontrado.  

 Desta forma, tendo conhecimento do trabalho de Descartes e van Schooten, como é 

apresentado nos artigos, Euler mergulhou em solucionar o problema de encontrar novos pares 

de números amigáveis. Assim, a partir da regra cartesiana, Euler foi capaz de generalizá-la de 

tal forma que culminou no seu sucesso para desvendar novos pares e construir um catálogo 

com 61 pares. No nosso ponto de vista, este sucesso de Euler deu-se a partir do método 

algébrico apresentado por van Schooten (1657), do seu trabalho
46

 sobre as propriedades da 

                                                           
46

 Trabalho que discorre acerca da soma dos divisores de um número foi publicado originalmente em 1751 sobre 

o título: Decouverte d'une loi tout extraordinaire des nombres par rapport a la somme de leurs diviseurs – E175. 

Entretanto o mesmo foi escrito em 1747 quando Euler fez seus trabalhos sobre os números amigáveis. Outro 

trabalho sobre soma dos divisores é: Observatio de summis divisorum - E243, que foi escrito em 1751 e 

publicado em 1760. 
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função sigma e sua habilidade de fazer cálculos e manipular expressões algébricas, como 

podemos ver no segundo e terceiro artigos. 

Portanto, por meio das fontes originais utilizadas, do contexto histórico e referências 

bibliográficas, pudemos observar o que proporcionou Euler a desvendar todos estes pares de 

números amigáveis apresentados nos seus trabalhos. Além disso, pudemos sentir um pouco 

das dificuldades encontradas por Euler e pelos matemáticos anteriores a ele para desvendar 

novos pares. Observamos a genialidade que cada matemático usou para produzir novos pares 

e a importância do conhecimento de outros assuntos matemáticos utilizados para solucionar 

este problema.  

Diante disto, nosso trabalho teve como objetivo geral analisar, matematicamente e 

historicamente, os três artigos de Euler que discorrem acerca dos números amigáveis. Desta 

forma, a fim de alcançarmos este objetivo, traçamos três objetivos específicos: 

 Traduzir os três artigos de Euler sobre os números amigáveis; 

 Analisar o contexto histórico dos referidos trabalhos; 

 Analisar o conteúdo matemático apresentado nos três trabalhos incluindo uma 

comparação dos três artigos referentes aos métodos e resultados apresentados em cada 

um. 

Tais objetivos foram alcançados, pois, por meio das traduções feitas por Fossa, 

Possebon e Leôncio, pudemos analisar, matematicamente e historicamente, os três artigos de 

Euler. Investigamos fontes primárias, secundárias e terciárias que discorrem sobre os números 

amigáveis, e também os principais matemáticos que trabalharam neste assunto. Esta 

investigação, por sua vez, contribuiu para a construção de uma perspectiva histórica acerca 

destes números e nos possibilitou verificar o método utilizado por Thabit, por Fermat, por 

Descartes e por van Schooten. Por fim, observamos a limitação dos métodos apresentados por 

estes matemáticos em relação aos métodos exibidos por Euler.  

Em relação a uma visão geral dos três artigos, Fossa (no prelo), observou que apesar 

dos artigos apresentarem uma ordem cronológica de publicação, a análise deles nos 

possibilitou verificar que o terceiro artigo publicado em 1849 foi, provavelmente, o primeiro a 

ser escrito por Euler. Entre as justificativas, argumentamos o fato do artigo ter sido publicado 

após a morte dele e por ser inacabado em relação ao segundo artigo, pois o mesmo não 

oferece todas as fórmulas apresentadas por Euler no segundo trabalho, como também não 

apresenta todos os pares de números amigáveis que estão presentes no segundo artigo.  

Já, em relação ao primeiro artigo publicado em 1747, que apresenta apenas três 

páginas, observamos que Euler mostrou de forma resumida o problema para encontrar pares 
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de números amigáveis, uma lista contendo trinta pares que também estão presentes no 

segundo artigo e a fórmula dada por Thabit, que no segundo trabalho de Euler corresponde o 

caso I da primeira regra do problema I, a saber,      &    , onde  ,  ,   são números 

primos. Além disso, observamos que Euler não menciona diretamente a função sigma, mas 

apresenta uma condição que é desenvolvida a partir da definição de números amigáveis 

utilizando as propriedades desta função e a condição é                seja primo e ao 

mesmo tempo                    .  

O segundo artigo publicado em 1750, a saber, E152, representa o trabalho completo 

acerca da investigação de Euler sobre os números amigáveis. Constituído por 84 páginas, nele 

observamos todos os procedimentos da pesquisa dele, isto é, definição de pares de números 

amigáveis, apresentação da função sigma e suas propriedades, como também uma tabela 

contendo a soma dos divisores dos números e, por fim, aborda o método que o levou a 

elaborar as cinco fórmulas usadas por ele, ou seja, apq & ar, apq & ars, apqr & as, apqr & 

ast e apqr & astu.  

Além destas fórmulas, Euler (1750) explica-nos que a investigação acerca destes 

números ainda é bastante extensa, pois não garante que todos os números estejam contidos 

nestas fórmulas, sugerindo assim, que há possibilidade de haver pares contidos na fórmula 

m
α
P & m

β
Q, onde P & Q sejam produtos de números primos distintos e α & β sejam potências 

distintas. Nesta última forma, Euler pode encontrar apenas dois pares, mas como podemos ver 

no (apêndice A), há mais pares que estão contidos nesta fórmula entre estes, o par dado por 

Nicolò Paganini em 1866. Desta forma, unirmos todos os pares encontrados por Euler e os 

pares apresentados no apêndice A e, assim, podemos observar a grande quantidade de pares 

que não foram encontrados por Euler (apêndice E). Por outro lado, vale salientar que, os 

métodos de Euler possibilitam a descoberta de pares de números amigáveis expressos até 

treze dígitos. Por fim, de acordo com Fossa (no prelo), este artigo foi o último a ser 

produzido, isto é, o trabalho final da investigação de Euler sobre estes números. Porém, 

acreditamos que o ultimo artigo a ser escrito por Euler tenha sido E100, pois apresenta os 

resultados de forma resumida e pares contidos em todas as formas apresentadas no E152. 

Concluído os aspectos históricos do trabalho, discorreremos agora um pouco da importância 

pedagógica. 

De acordo com Mendes (2009, p. 91), “a investigação histórica pode contribuir para 

que o processo de cognição matemática, em sala de aula, se desenvolva de maneira 

significativa” e esta investigação contribuirá para que os estudantes entendam o contexto e o 

desenvolvimento histórico durante o processo de construção dos conceitos matemáticos. 



103 

 

Assim, sabendo da importância pedagógica que a História da Matemática contribui para o 

ensino e aprendizagem da matemática na sala de aula, observamos que as perspectivas 

históricas trabalhadas nos artigos de Euler sobre os números amigáveis apresentam fontes de 

atividades de investigação histórica que poderá ser usada pelos professores na sala de aula. O 

segundo artigo, por exemplo, é rico em conteúdos matemáticos tais como, função sigma, 

equações diofantinas, números primos, perfeitos, abundantes, deficientes, amigáveis, 

simplificação de fração, entre outros conteúdos. Desta forma, os professores poderão elaborar 

atividades relacionadas a estes conteúdos para serem trabalhadas com os discentes. 

Tais atividades poderão ser elaboradas de tal forma que estejam interligadas com o 

contexto histórico dos números amigáveis, proporcionando aos discentes o desenvolvimento 

cognitivo e de habilidades, já que, o método empírico e experimental de Euler, presente nos 

artigos, possibilita o desenvolvimento de habilidades como: calcular, raciocinar, resolver 

problemas, solucionar equações diofantinas, interpretar fórmulas, estimular o aluno a pensar, 

criar, relacionar ideias, descobrir e ter autonomia de pensamento e, por fim, definir números 

amigáveis, abundantes, deficientes e perfeitos. Entre as atividades que poderão ser produzidas 

por meio dos artigos (apêndice F), o professor poderá usar o modo apresentado por Euler para 

achar pares de números amigáveis na regra V, pois a mesma é produtiva e simples de ser 

manipulada.  

 Por fim, concluímos este trabalho argumentando que a História da Matemática é um 

recurso metodológico que poderá ser trabalhado na sala de aula com a finalidade, de acordo 

com Fossa (2008, p. 11), de proporcionar aos discentes “a fazer avaliações críticas do 

pensamento matemático que ele está considerando”, a “desenvolver várias habilidades que 

serão úteis para o aluno por toda a sua vida, como criatividade, persistência, autoconfiança e a 

capacidade de trabalhar em conjunto com colegas”, como também poderá proporcionar aos 

discentes uma posição de pesquisador dos problemas matemáticos que ocorreram em um 

determinado período no passado.   
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APÊNDICE A – PARES DE NÚMEROS AMIGÁVEIS DA FÓRMULA m
α
P & m

β
Q. 

 

 Pares de Números Amigáveis
47

 da fórmula m
α
P & m

β
Q que estão contidos no intervalo 

entre 1 a 20000000. 

 

m
α
P em fatores de números 

primos 

m
β
Q em fatores de números 

primos 
m

α
P m

β
Q 

  1184 1210 

  6232 6368 

  12285 14595 

  79750 88730 

  122368 123152 

  141664 153176 

  469028 486178 

  802725 863835 

  879712 901424 

  1185376 1286744 

  1328470 1483850 

  1466150 1747930 

  1798875 1870245 

  3606850 3892670 

  4259750 4445050 

  5232010 5799542 

  5357625 5684679 

  5459176 5495264 

  7275532 7471508 

  7800544 7916696 

  7850512 8052488 

  9206925 10791795 

  9491625 10950615 

  9660950 10025290 

  10533296 10949704 

  10596368 11199112 

  10634085 14084763 

  11693290 12361622 

  11905504 13337336 

  18655744 19154336 

 

 

 

                                                           
47

  Os pares de números amigáveis aqui apresentados foram analisados a partir dos pares presentes na Lista de 

parejas de números amigáveis de 1 a 20000000. Disponível em: 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/numamigos_esp.pdf. Acesso em: 13 jul. 2012. 
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APÊNDICE B – Pares de números amigáveis 

 

I. Pares de números amigáveis que foram apresentados no Problema I cuja fórmula é apq & 

ar. 

 

1° número 2° número 
1° número em fatores 

primos 

2° número em fatores 

primos 
Regra 

220 284   I 

17296 18416   I 

9363584 9437056   I 

63020 76084   III 

175032884 175826716   IV 

122265 1537965   V 

69615 87633   V 

1175265 1438983   V 

183408615 190055385   V 

11498355 12024045   V 

1191953763 1223611389   V 

31536855 32148585   V 

 

II. Pares de números amigáveis que foram apresentados no Problema II cuja fórmula dada é 

apq & ars. 

 

1° número 2° número 
1° número em fatores 

primos 

2° número em fatores 

primos 

2620 2924   

902335744 903709952   

522405 525915   

67095 71145   
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III. Pares de números amigáveis que foram apresentados no Problema III cuja fórmula é apq 

& afr, onde p, q & r são números primos, f (composto ou primo) e a fator dado. 

 

1° número 2° número 
1° número em fatores 

primos 

2° número em fatores 

primos 
Caso 

2924 2620   1 

5564 5020   1 

389924 308620   1 

10856 10744   2 

5843048 5147032   2 

4300136 3786904   2 

3721544 3276856   2 

2947216 2802416   3 

1464592 1392368   3 

455344 437456   3 

176336 171856   3 

180848 176272   3 

514736 503056   3 

66992 66928   3 

2919515632 2741104208   3 

661063024 621354896   3 

71145 67095   4 

     

 

IV. Pares de números amigáveis que foram apresentados no Problema IV cuja fórmula é agpq 

& ahr, onde p, q & r são números primos, g e h (composto ou primo) e a fator dado. 

 

1° número 2° número 
1° número em fatores 

primos 

2° número em fatores 

primos 
Caso 

4488910 849226   2 

20955645 20308995   2 
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V. Pares de números amigáveis que foram apresentados no Problema V cuja fórmula é zap & 

zbq, onde a & b são dados, p & q são números primos e z é o fator comum. 

 

1° número 2° número 
1° número em fatores 

primos 

2° número em fatores 

primos 

220 284   

63020 76084   

69615 87633   

1175265 1438983   
187162126515 224786120013   

196421715 224703405   

19041305283 20862576189   

2620 2924   

95629904 97580944   

15002464 15334304   

1486845 1358595   

651016665 663576615   

1641399669 1444854411   

270560385 238162815   

26090325 26138475   
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APÊNDICE C – PARES DO TERCEIRO ARTIGO 

 

1° número 2° número 1° número em 

fatores primos 

2° número em 

fatores primos 
artigos 

220 284   
1° e 2° 

2620 2924 
  

1° e 2° 

5020 5564 
  

1° e 2° 

17296 18416 
  

1° e 2° 

69615 87633 
  

1° e 2° 

76084 63020  
 

 
 

1° e 2° 

196724 202444 
  

1° e 2° 

1392368 1464592 
  

1° e 2° 

1175265 1438983  
 

 
 

1° e 2° 

9363584 9437056 
  

1° e 2° 

15002464 15334304 
  

1° e 2° 
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APÊNDICE D - MAPLE 

 

1. Programa feito para a verificação dos pares de números amigáveis apresentados por Euler. 

 

 

2. Análises feitas no MAPLE. 
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APÊNDICE E – NÚMEROS AMIGÁVEIS 

 

Num. 1° número 2° número Quant. 

de dígitos 
Fórmulas 

1 220 284 3 apq & ar  

 1184 1210 4     &     

2 2620 2924 4 
apq&ars;apq&afr 

zap&zbq 

3 5564 5020 4 apq&afr 

4 6232 6368 4     &     

5 10856 10744 5 apq&afr 

 12285 14595 5     &     

6 17296 18416 5 apq & ar  

7 22365 23715 5 
apq&ars;apq&afr 

zap&zbq 

8 63020 76084 5 apq&ar; zap&zbq 

9 66992 66928 5 apq&afr 

10 67095 71145 5 apq&ars;apq&afr 

11 69615 87633 5 apq&ar; zap&zbq 

 79750 88730 5     &     

12 100485 124155 6 agpq & ahr 

13 122265 1537965 6 apq & ar  

 122368 123152 6     &     

14 142310 168730 6  

15 153176 141664 6     &     

16 176336 171856 6 apq&afr 

17 180848 176272 6 apq&afr 
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 185368 203432 6     &     

18 196724 202444 6 apq&afr 

 280540 365084 6     &     

19 372465 301455 6 apq & ar 

20 389924 308620 6 apq&afr 

 356408 399592 6     &     

 430402 319550 6     &     

21 455344 437456 6 apq&afr 

 469028 486178 6     &     

22 514736 503056 6 apq&afr 

23 522405 525915 6 apq & ars 

 600392 669688 6     &     

  24 609928 686072 6 agpq & ahr 

 624184 691256 6     &     

 635624 712216 6     &     

25 643336 652664 6 agpq & ahr 

 667964 783556 6     &     

 726104 796696 6     &     

 802725 863835 6     &     

 879712 901424 6     &     

26 980984 898216 6 agpq & ahr 

 947835 1125765 7     &     

 998104 1043096 7     &     

 1077890 1099390 7     &     

 1154540 1189150 7     &     
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 1156870 1292570 7     &     

27 1175265 1438983 7 apq&ar; zap&zbq 

 1185376 1286744 7     &     

 1340235 1280565 7     &     

28 1340235 765765 7 agpq & ahr 

29 1464592 1392368 7 apq&afr 

 1466150 1747930 7     &     

 1468324 1749212 7     &     

 1483850 1328470 7     &     

30 1486845 1358595 7 zap&zbq 

 1511930 1598470 7     &     

 1669910 2062570 7     &     

 1798875 1870245 7     &     

31 2082464 2090656 7 apq & ars 

 2236570 2429030 7     &     

 2652728 2941672 7     &     

32 2603152 2707792 7 apq & ars 

 2723792 2874064 7     &     

 2728726 3077354 7     &     

 2803580 3716164 7     &     

33 2928136 2739704 7 agpq & ahr 

34 2947216 2802416 7 apq&afr 

 3606850 3892670 7     &     

35 3721544 3276856 7 apq&afr 

 3805264 4006736 7     &     
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 4238984 4314616 7     &     

36 4246130 4488910 7 agpq & ahr 

 4259750 4445050 7     &     

37 4300136 3786904 7 apq&afr 

 4482765 5120595 7     &     

38 4488910 849226 7 agpq & ahr 

 4532710 6135962 7     &     

 4604766 5162744 7     &     

 5123090 5504110 7     &     

 5232010 5799542 7     &     

 5357625 5684679 7     &     

 5385310 5812130 7     &     

 5459176 5495264 7     &     

 5726072 6369928 7     &     

 5730615 6088905 7     &     

39 5843048 5147032 7 apq&afr 

 5864660 7489324 7     &     

 6329416 6371384 7     &     

 6377175 6680025 7     &     

 6955216 7418864 7     &     

 6993610 7158710 7     &     

 7275532 7471508 7     &     

 7288930 8221598 7     &     

 7489112 7674088 7     &     

 7577350 8493050 7     &     
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 7677248 7684672 7     &     

 7800544 7916696 7     &     

 7850512 8052488 7     &     

 8262136 8369864 7     &     

 8619765 9627915 7     &     

 8666860 10638356 7     &     

 8754130 10893230 7     &     

 8826070 10043690 7     &     

 9071685 9498555 7     &     

 9199496 9592504 7     &     

 9206925 10791795 7     &     

 9339704 9892936 7     &     

 40 9363584 9437056 7 apq & ar  

 9478910 11049730 8     &     

 9491625 10950615 8     &     

 9660950 10025290 8     &     

 9773505 11791935 8     &     

 10254970 10273670 8     &     

 10533296 10949704 8     &     

 10572550 10854650 8     &     

 10596368 11199112 8     &     

 10634085 14084763 8     &     

 10992735 12070305 8     &     

 11173460 13212076 8     &     

 11252648 12101272 8     &     
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41 11498355 12024045 8 apq & ar  

 11545616 12247504 8     &     

 11693290 12361622 8     &     

 11905504 13337336 8     &     

 12397552 13136528 8     &     

 12707704 14236136 8     &     

 13671735 15877065 8     &     

 13813150 14310050 8     &     

 13921528 13985672 8     &     

 14311688 14718712 8     &     

 14426230 18087818 8     &     

 14443730 15882670 8     &     

 14654150 16817050 8     &     

42 15002464 15334304 8 zap&zbq 

 15363832 16517768 8     &     

 15938055 17308665 8     &     

 16137628 16150628 8     &     

 16871582 19325698 8     &     

 17041010 19150222 8     &     

 17257695 17578785 8     &     

 17754165 19985355 8     &     

 17844255 19895265 8     &     

43 17908064 18017056 8 apq & afr  

 18056312 18166888 8     &     

 18194715 22240485 8     &     
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 18655744 19154336 8     &     

44 20955645 20308995 8 agpq & ahr 

45 26090325 26138475 8 zap&zbq 

46 31536855 32148585 8 apq & ar  

47 56055872 56598208 8 apq & afr 

48 78415425 26090325 8     &     

49 82633005 104177619 8 agpq & ahr 

50 95629904 97580944 8 zap&zbq 

51 168930032 179904784 9 2°artigo 

52 175032884 175826716 9 apq & ar  

53 183408615 190055385 9 apq & ar  

54 196421715 224703405 9 zap&zbq 

55 270560385 238162815 9 zap&zbq 

56 536637465 646745463 9 apq & ar 

57 651016665 663576615 9 zap&zbq 

58 661063024 621354896 9 apq&afr 

59 902335744 903709952 9 apq & ars 

60 1191953763 1223611389 10 apq & ar  

61 1641399669 1444854411 10 zap&zbq 

62 2919515632 2741104208 10 apq&afr 

63 19041305283 20862576189 11 zap&zbq 

64 26737446645 32112302859 11 apq & ar 

65 187162126515 224786120013 12 zap&zbq 

66 264201240303 285008693697 12 agpq & ahr 

67 430026411969 437605152831 12 apq & afr 

68 480778165791 486964733409 12 apq & afr 
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69 970224879897 987324022503 12 apq & afr 

70 987324022503 1098689026617 13 apq & afr 
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APRESENTAÇÃO 

 

Entre os diversos recursos metodológicos que podemos utilizar na sala de aula, 

podemos citar a História da Matemática que, de acordo com Mendes (2009), é uma 

ferramenta bastante útil para a compreensão do desenvolvimento científico da matemática 

produzido pela humanidade. Assim, esta nova tendência que vem sendo utilizada na Educação 

Matemática, de acordo com Fossa (2008, p. 9), não contribuirá somente para motivar os 

discentes acerca desta disciplina, mas também colaborará para: 

 identificar a própria matemática como um produto cultural, naturalmente embutido na 

cultura humana, vista como um todo; 

 desenvolver as habilidades matemáticas do aluno e levá-lo a construir o conhecimento 

matemático proposto no currículo; 

 fornecer situações interessantes a serem investigadas de forma a propiciar a desejada 

fixação e/ ou treinamento; 

 fazer avaliações críticas do pensamento matemático que ele está considerando; 

 desenvolver várias habilidades que serão úteis para o aluno por toda a sua vida, como 

criatividade, persistência, autoconfiança e a capacidade de trabalhar em conjunto com 

colegas; 

E, por fim, ainda de acordo com Fossa (2008, p.11), a História da Matemática proporcionará 

aos discentes uma posição de pesquisador dos problemas matemáticos que ocorreram em um 

determinado período no passado.   

 Considerando estes aspectos, apresentamos este caderno de atividades que abordará 

como tema a história dos números amigáveis. Estes números até o século XVIII foram 

considerados dificílimos de serem encontrados, entretanto por meio dos estudos feitos por 

Euler, novos pares foram encontrados durante esse século. Assim sendo, os métodos 

utilizados por Euler contribuirão para desenvolver habilidades algébricas, aritmética, como 

também habilidades para solucionar equações diofantinas, simplificação de fração, identificar 

se um número é ou não primo, manusear as propriedades da função sigma, além de 

proporcionar aos discentes uma maneira fácil, rápida e divertida de achar números amigáveis. 

 Portanto, esperamos que este caderno possa auxiliar os professores de Matemáticas, 

em exercício ou em formação, nas salas de aula. Como também objetivamos estar 

contribuindo para a formação de um cidadão crítico que possa identificar a própria 

matemática como um produto cultural produzido pela humanidade. 
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1. Definição de números amigáveis. 

 

Nas palavras de Euler (1747, p.267; tradução Fossa & Leôncio, 2009), um par de 

números é chamado amigável “quando cada um produz o outro quando todas as suas partes 

alíquotas
48

 são somadas”. Este par, de acordo com Dickson (1971, p. 38), já era conhecido 

pelos homens desde antiguidade e Fossa (no prelo) sugere que ele foi descoberto numa 

tentativa empírica de verificar
49

, ou falsificar, uma conjetura de Nicômaco de Gerasa que 

implica que não há número perfeito algum entre 28 e 496. 

  

Figura 1 - Leonhard Euler 

 

Fonte: Clave de Pi (2009). 

 

Mas o que é um número perfeito? De acordo com Euler (1849, p. 88), um número é 

perfeito quando “é igual a soma das suas partes alíquotas”. Entre os matemáticos antigos, 

Euclides (360-295 a. c) foi o primeiro a elaborar um método que possibilitou produzir 

números perfeitos (DEBNATH, 2010). Assim, de acordo com Dickson (1971, p. 3), “Euclides 

provou que se p = 1 + 2 + 2
2
 + ... + 2

n
 é um número primo, então 2

n
p será um número 

perfeito”. Debnath (2010, p. 61) afirma que este método possibilitou aos pitagóricos achar 

quatro primeiros números perfeitos.  

 

 

 

 

                                                           
48

 As partes alíquotas de um número são todos os divisores positivos dele com exceção do próprio número. 
49

 Observe que a proposição citada de Euclides só afirma que, se o número tiver certa forma, será perfeito. Não 

afirma que todos os números perfeitos têm a referida forma. 
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Atividade 1 

 

1) Verifique que 220 & 284 são números amigáveis. 

2) Utilize o método apresentado por Euclides para encontrar números perfeitos. 

3) Diante do método de Euclides apresentado acima, apresente uma regra geral para este 

método. Qual é a condição necessária para que ele seja válido?  

 

2. A tabela Soma dos Divisores e Função sigma. 

 

Em 1750, Euler publicou na Opuscula varii Argumenti seu segundo artigo sobre os 

números amigáveis onde ele apresentou-nos um estudo detalhado dos métodos utilizados para 

a descoberta dos 61 pares apresentados no catálogo deste mesmo artigo. Entre os métodos 

utilizados, Euler apresentou a tabela soma dos divisores construída a partir da Função Sigma e 

que foi considerada de suma importância para a resolução de questões sobre os divisores e as 

partes alíquotas (EULER, 1750). Um estudo feito por Euler mais detalhado acerca da função 

sigma foi publicado em 1760 na Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 

sobre o título Observatio de summis divisorum e apresenta uma tradução para língua inglesa 

feita pelo matemático Jordan Bell da Universidade de Carletom em Ontário. Além disso, vale 

salientar que no período de Euler o símbolo utilizado para representar a soma dos divisores de 

um número n era ∫  . Aqui, assumiremos (n) soma dos divisores (positivos) de n. 

 

Atividade 2 

 

1) Determine: 

a) (2)  

b) (3)  

c) (13)  

d) (19)  

e) (367) 

2) Podemos formular uma regra para casos semelhantes? Justifique. 

3) Determine: 

a) (9) 

b) (27)            



128 

 

c) (81)                     

d) (16) 

e) (1024)  

f) (169)  

g) (2197)  

h) (28561)  

4) Podemos formular uma regra para casos semelhantes? Justifique. 

5) Determine: 

a) (6)  

b) (10)  

c) (15)  

d) (91)  

6) Podemos formular uma regra para casos semelhantes? Justifique. 

7) Determine: 

a) (2). (3) 

b) (2). (5) 

c) (3). (5) 

d) (7). (13) 

8) O que podemos concluir ao relacionar os itens 5 e 7? 

9) Verifique se: 

a) (60) = (3).(4).(5) 

b) (60) = (6).(10) 

c) (60) = (3).(2).(2).(5) 

10) Podemos formular uma regra geral para a questão 9? 
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Atividade 3 

 

1) Use a função sigma para definir números perfeitos. 

2) Utilize as propriedades da função sigma apresentadas para verificar os números 

perfeitos encontrados pela forma de Euclides. 

3) Sejam m = 2
k
p, n = 2

j
q, onde p e q são números primos. Qual condição adicional sobre 

p e q devemos impor para usar a função sigma com mais facilidade? Pode achar 

números amigáveis com essa forma algébrica?  

4) Usar a função  para definir números amigáveis. 

5) Usar a função verifique se os pares dados a seguir são pares de números amigáveis: 

a) 220 & 284 

b) 17296 & 18416 

c) 9363584 & 9437056 

6) A partir da questão 2, podemos formular uma regra geral para números amigáveis? 

Justifique. 

 

 

3. Números amigáveis da forma apq   ar 

 

Após um estudo detalhado acerca da função sigma (a soma dos divisores de um 

número) e por meio dos estudos apresentados por van Schooten (1657), Euler atacou o 

problema acerca da investigação dos números amigáveis. Assim, ao examinar como os pares 

de números amigáveis que estão interrelacionados com relação à soma dos divisores, Euler 

apresentou cinco problemas para a geração de novos pares. Entre estes cinco, o primeiro 

problema está subdividido em cinco regras que possibilitou a Euler a geração de doze pares de 

números amigáveis. 

 

Atividade 4 

  

1) Supondo que apq & ar são pares de números amigáveis com p, q e r primos. 

Apresente a soma dos divisores destes pares.  

2) Sabendo que a soma dos divisores destes números são iguais, encontre uma expressão 

que relacione p, q e r. Em seguida, chamando p + 1 = x e q + 1 = y, encontre r em 

função de xy. 
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3) Igualando ∫     =       , encontre uma expressão em função de x (encontre y).  

4) Para fins de brevidade, Euler igualou a fração irredutível 
 

 
 à fração 

 

    ∫  
 encontrada 

no item anterior. Sabendo disto, explique como Euler chegou à seguinte equação: (cx -

b)(cy - b) = b
2
. 

5)  Sabendo que a =   , encontre os valores de b e c. Em seguida substitua na equação 

(cx -b)(cy - b) = b
2
.  

6) Da expressão anterior, considere            e           . A partir disto, 

encontre   –   ,   –    e    –     Em seguida, chame      . 

7) Usando a regra encontrada e considerando k=1 e 0 < m < 11, quantos  pares podemos 

encontrar? 

8) Usando a função , verifique se 63020 & 76084 é um par de números amigáveis. 

9) Usando a regra encontrada no item 6, isto é,   –                  , 

  –                e    –                        , podemos 

verificar que 63020 & 76084 é um par de números amigáveis? Justifique sua resposta. 

 

 

Para saber um pouco mais 
 

Método de Thabit para achar números amigáveis: Foi durante o século IX que o 

matemático árabe, Thabit Ibn Qurra (836-901), apresentou em sua dissertação uma regra que 

possibilitava a produção de pares de números amigáveis. Esta regra, de acordo com Cajori 

(2007, p. 160), foi criada a partir da regra elaborada por Euclides para achar números 

perfeitos
50

, como foi visto anteriormente. Segundo Dickson (1971, p. 39), a regra de Thabit 

afirma que, se tivemos: 

h = 3.2
n
 – 1, 

t = 3.2
n-1

 – 1, 

s = 9.2
2n-1

 – 1. 

números primos simultaneamente e maior do que 2, então 2
n
ht e 2

n
s formam um par de 

números amigáveis
51

. Observando que, n ϵ N. 

                                                           
50

 Um número é dito perfeito quando a soma das suas partes alíquotas resulta no próprio número. 
51

 Ao fazermos nossas verificações concluímos que a regra nos permite encontrar somente três pares de números 

amigáveis. 
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Além disso, vale salientar que, de acordo com Bohro (1972, p. 571), a regra 

apresentada por Thabit (Figura 2) durante o século IX foi redescoberta em 1636 por Pierre de 

Fermat (1601-1665) e, em 1638, por René Descartes (1596-1650) e generalizada por Lenhard 

Euler (1707-1783) durante o século XVIII. Este último, por meio de seus métodos e 

utilizando-se de artifícios algébrico dado por van Frans van Schooten (1615-1660), 

apresentou um catálogo contendo 61 pares de números amigáveis no seu segundo artigo 

publicado em 1750, com o título: De numeris amicalibus (Sobre os números amigáveis). 

 

Figura 2 - Thabit Ibn Qurra 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O’Connor e Robertsom, (2012). 

 

 

Desafio – Encontre os três pares de números amigáveis por meio da regra apresentada pelo 

árabe Thabit Ibn Qurra. 
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