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em aberto mais importantes da Matemática, a hipóte-
se de Riemann. Em Obsessão prima, John Derbyshire, 
matemático e linguista por formação, encara o desa-
fio de apresentar ao leitor algumas das ideias centrais 
relacionadas à hipótese de Riemann e, ao que me pa-
rece, consegue fazê-lo com clareza.

O livro é composto de duas partes denominadas 
O teorema dos números primos, com 10 capítulos, e 
A hipótese de Riemann, com 11 capítulos. Na primei-
ra parte, o autor prepara o terreno para que o leitor 
consiga compreender o enunciado da hipótese de 
Riemann e o contexto em que ela se insere na Mate-
mática. A hipótese, ou conjectura, de Riemann, que, 
grosso modo, busca explicitar um tipo de regularidade 
entre os números primos, afirma que todos os zeros 
não triviais da função zeta têm parte real igual a 1/2. 
Para compreender os meandros desse enunciado, as-

A associação da imagem dos números primos 
com a de tijolos sobre os quais se assentam os edifí-
cios é muito utilizada por professores para ressaltar a 
importância dos primos na história e desenvolvimen-
to da aritmética. Com alguma frequência também 
ressaltamos a relevância dos números primos em 
processos modernos de criptografia que permitem a 
transmissão de dados e informações de forma segura 
por meios eletrônicos. Sobre ambas abordagens exis-
tem bons livros de divulgação científica como, por 
exemplo, O mistério dos números (Editora Zahar), de 
Marcus Du Sautoy, e O livro dos códigos (Editora Re-
cord), de Simon Singh.

Um pouco menos frequente nos livros de divulga-
ção científica é a discussão, ainda que esta mantenha 
relação com os aspectos anteriormente citados, da 
relação entre números primos e um dos problemas 
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