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Abstract. The tableau method for classical logic due to Jaak Hintikka (1929 -) 

and Evert Beth (1908-1964), is similar to the method of resolution in the sense 

that a tableau proof is a proof by reduction to the absurdo.Começamos denial 

of the award show and we want to derive from this hypothesis a result 

impossible, then we can conclude that the original hypothesis is impossible. If 

the evidence was not successful, and no result is reported impossible, then we 

can conclude that there is no error in the event open, ie, the hypothesis may be 

true for some interpretation. 

Resumo. O método de tableau para a lógica clássica, devido a Jaako Hintikka 
(1929- ) e Evert Beth(1908-1964) , é semelhante ao método de resolução, no 
sentido que uma prova tableau é uma prova por redução ao 
absurdo.Começamos com a negação da sentença que desejamos demonstrar e 
se a partir dessa hipótese derivamos uma consequência impossível, então 
podemos concluir que a hipótese original é impossível. Se a prova não foi bem 
sucedida, e nenhuma consequência impossível é relatada, então pode-se 
concluir que não existe erro com a hipótese aberta, isto é, a hipótese pode ser 
verdadeira para alguma interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Informação Geral 

O trabalho aborda o assunto Sistemas Tableaux, que é um método de prova por 
refutação onde gera árvores(tableaux), o qual serão apresentados as regras, definição, 
exemplos gerais, utilidades e aplicações. 

1.1  Teoria 
Um sistema de tableaux é um método de prova por refutação que consiste na geração de 
uma árvore (tableau), a partir de um tableau inicial, o qual é em muitos casos um nó 
consistindo na negação do teorema a ser demonstrado. Passo a passo, após a escolha de 
um nó ainda não utilizado relacionado a alguma regra, o desenvolvimento da árvore se 
dá a partir de todas as folhas descendentes deste nó, localizadas em ramos abertos, onde, 
a partir de cada uma destas folhas, é acrescentada uma subárvore obtida pela aplicação 
da regra ao nó. A proliferação dos ramos é contida por uma operação de fechamento, 
pela qual um ramo é fechado conforme a ocorrência de uma certa condição, dada por 
um critério de fechamento. O objetivo do procedimento é fechar todos os ramos, 
provando daí o teorema dado. O método dos tableaux é dito ser analítico, visto que este 
decompõe gradualmente a fórmula dada, em oposição aos métodos convencionais de 
prova automática por resolução . Este método lida diretamente com a fórmula dada, sem 
apelar, por exemplo, para a normalização em cláusulas.A fim de definir um sistema de 
tableaux seis elementos devem ser fornecidos :linguagem inicial, linguagem de 

trabalho, domínio, função de inicialização, critério de fechamento e coleção de regras. 
A seguir daremos uma descrição rigorosa do método dos tableaux.Um tableau em uma 
linguagem L é uma árvore finita cujos nós são n-tuplas possuindo pelo menos dois 
componentes, onde um deles é uma fórmula de L e o outro é uma marca indicada por 0 
ou 1. Um ramo em L é uma seqüência finita de tais n-tuplas. Cada nó de um tableau 
pertence a um único nível, o qual é rotulado por algum número natural. Há exatamente 
um nó de nível 0, que é o nó raiz do tableau, chamado também de nó inicial. Cada nó de 
nível n + l é um filho (ou sucessor) de um único nó, que é de nível n. Dizemos que um 
nó é terminal se este não tem sucessores. Se um tableau tem ao menos um nó de nível p 
mas nenhum nó de nível maior, dizemos que p é a profundidade do tableau. Um ramo 

de um tableau é uma seqüência finita de nós N0,…,Nk, tal que N0’ é o nó inicial do 
tableau e, para cada i = l,...,k, Ni é um sucessor de Ni-1 e Nk é terminal.Seja L uma 
linguagem formal, L’ uma extensão de L, F a coleção de todas as fórmulas de L, F’ a 
coleção de todas as fórmulas de L’, t a coleção de todos os tableaux em L’, PF(t) a 
coleção de todos os subconjuntos finitos de t, Q a coleção de todos os ramos em L’, G 
um subconjunto de F, I uma função de G em t, F uma função de Q em 
{aberto,fechado}, e finalmente R uma coleção de funções de F’0 × Q em PF(t), onde 
F’0 é um subconjunto de F’, variável em função dos elementos de R. Dizemos então que 
a sêxtupla ordenada S = _L,L’,G,I,F,R_ é um sistema de tableaux, onde L é a 
linguagem inicial de S, L’ é a linguagem de trabalho de S, G é o domínio de S, I é a 
função de inicialização de S, F é o critério de fechamento de S e R é a coleção de 

regras de S. No resto desta seção, usaremos as letras S, L, L’, G, I, F e R no sentido que 
acabamos de definir. Seja N um nó de algum tableau em L’, A a sua fórmula e r uma 
regra de S (isto é, um elemento de R) tal que o domínio de r é F’0 × Q; dizemos então 
que r é aplicável a N se A Î F’0, e neste caso dizemos também que r é aplicável a A. 
Dizemos que A é uma fórmula excluída de S se não existe regra de S aplicável a A. Se 



A Î G, dizemos que I(A) é o tableau inicial para A em S. Se r é um ramo em L’, 
dizemos que r está fechado em S se F(r) = fechado, caso contrário dizemos que p está 
aberto em S. Dado um nó N de um tableau, denotamos a fórmula de N por form(N). 
Dizemos que um nó de um tableau está marcado se o seu segundo componente é 1. Essa 
definição desempenha um papel equivalente à de nó usado em Bell & Machover. Do 
ponto de vista algorítmico, é muito mais simples verificar se um nó é marcado do que se 
ele foi usado. Por exemplo, em um sistema de tableaux para a lógica clássica, dizemos 
que a fórmula A Ù B foi usada em um determinado ramo se neste ramo figurarem 
também as fórmulas A e B. Para verificar então se A Ù B foi usada em todos os ramos 
em que esta fórmula figura, devemos observar se as fórmulas A e B ocorrem nestes 
ramos. Por outro lado, para verificar se o nó contendo A Ù B foi marcado, basta 
observar se há uma marca, previamente estabelecida por convenção, neste nó. Na rotina 
do algoritmo do tableau, a marcação se dá no momento em que A Ù B é escolhida para 
o desenvolvimento da árvore. Dizemos que um tableau em L’ está exaurido em S se 
todos os seus nós contendo fórmulas não excluídas estão marcados. De modo análogo 
definimos ramo exaurido em S. É evidente que um tableau está exaurido se, e somente 
se, todos os seus ramos estão exauridos. Sejam T, T’ tableaux em L’. Dizemos então 
que T’ é uma extensão imediata de T em S se existe um nó N de T tal que N não está 
marcado e existe uma regra r de S aplicável a N tal que T’ pode ser obtido de T 
marcando-se N e acrescentando-se r(form(N),r) (note que uma regra é uma função que 
associa à fórmula de um nó e ao ramo no qual o nó figura uma coleção finita de 
tableaux) em cada ramo aberto r de T onde N figure. Dizemos que T’ é um 
desenvolvimento de T em S se há uma seqüência de tableaux T0,…,Tn tal que T0 é T, 
Tn é T’ e, para cada i = l,…,n, Ti é uma extensão imediata de Ti-1 em S. Dizemos que 
T é um tableau para uma fórmula A em S (A Î G) se T é um desenvolvimento do 
tableau inicial para A. Dizemos que T é uma confutação para A em S se T é um tableau 
para A em S e todos os seus ramos estão fechados em S. Dizemos que T é uma 
confutação se T é uma confutação para alguma fórmula em S. As duas linguagens de 
um sistema de tableaux são seu ponto de referência básico, sem o qual não poderíamos, 
pelo menos de um modo simples, definir adequadamente os domínios das regras do 
sistema. A linguagem inicial é a linguagem da lógica à qual o sistema se aplica. A 
linguagem de trabalho é aquela efetivamente usada no sistema de tableaux. Existem 
duas razões pelas quais a linguagem de trabalho é necessária: 
1a) para o tratamento dos quantificadores é bastante conveniente o uso de novas 
constantes; 
2a) às vezes é preciso adicionar novos sinais lógicos ao cálculo dado para obter-se uma 
extensão conservativa mais adequada ao trabalho com tableaux. 
Por exemplo, em certos cálculos não possuindo fórmulas insatisfatíveis, segundo as 
suas semânticas, é preciso procurar extensões conservativas possuindo fórmulas 
insatisfatíveis. Uma regra é uma função que, no caso geral, depende do nó ao qual esta é 
aplicada e do ramo em que o nó figura. Por exemplo, se estivermos trabalhando com um 
sistema para a lógica clássica de primeira ordem, então uma regra aplicada a um nó 
contendo uma fórmula quantificada dá resultados que dependem dos ramos aos quais 
este nó pertence. O critério de fechamento de ramos varia conforme a lógica para a qual 
o sistema de tableaux é destinado. Para a lógica clássica um ramo é fechado se este 
conter duas fórmulas das formas A e ¬A, para o cálculo C1 (da Costa [7]) um ramo é 
fechado se este conter duas fórmulas das formas A e ¬*A (Buchsbaum [3]), onde ¬* é 
uma negação equivalente à negação clássica, a qual pode ser definida em C1 por ¬*A = 



¬A Ù A°, para o cálculo C1* há uma outra variação na definição de ramo fechado, e 
assim por diante.O domínio indica as fórmulas para as quais o sistema efetivamente 
funciona. Por exemplo, o primeiro sistema que definimos para C1* só trabalha com 
fórmulas fechadas. Finalmente, o tableau inicial para uma fórmula dada também varia 
conforme a lógica para a qual o sistema foi projetado. Por exemplo, na lógica clássica 
sem igualdade o tableau inicial para uma fórmula A é uma árvore com um único nó, não 
marcado, cuja fórmula é A; para a lógica clássica com igualdade, adaptando-se a 
abordagem de Bell & Machover para o nosso contexto, temos que o tableau inicial é 
uma árvore com n + l nós, sendo n o número de sinais não lógicos de A. O conceito de 
nó composto, definido abaixo, revela-se importante para provas de convergência a 
tableaux exauridos. Em nosso tratamento de tableaux, resolvemos considerar que cada 
nó contém exatamente uma fórmula. Esta abordagem apresenta certas desvantagens do 
ponto de vista teórico, mas reflete com mais fidelidade a realidade algorítmica do 
método de prova. Em Bell & Machover , os nós de um tableau contêm coleções de 
fórmulas, e a partir daí as provas de convergência de seqüências de tableaux tornam-se 
mais simples que no nosso caso. Procuramos contornar tais dificuldades tratando 
também destas coleções de fórmulas, às quais denominamos nós compostos. Sendo r e s 
dois ramos em L tais que r é N0,…,Nm e s é N’0,…,N’m, denotamos o ramo 
N0,…,Nm,N’0,…,N’m por r + s, e chamamos tal ramo de concatenação de r com s. 
Dizemos que dois ramos r e r’ em L são equivalentes se eles tiverem o mesmo tamanho 
e possuírem as mesmas fórmulas para os nós correspondentes, isto é, se há um n natural 
tal que r é N0,…,Nm, r’ é N’0,…,N’m e, para cada i = 0,...,n, a fórmula de Ni é igual à 
fórmula de N’i. Um segmento de um ramo r de L é uma seqüência não vazia de nós 
consecutivos de r, e um segmento inicial de r é um segmento de r que inicia r. Dizemos 
que um tableau T é de S se T é um tableau para alguma fórmula A em L. Dizemos que 
um ramo r em L’ é de S se r é ramo de algum tableau de S. Dados dois ramos r e r’ de 
S, dizemos que r’ é uma extensão imediata de r se existem dois tableaux T e T’ de S tal 
que T’ é uma extensão imediata de T em S, r é um ramo de T, r’ é um ramo de T’, r e 
r’ são distintos e r é equivalente a um segmento inicial de r’. Dado um ramo r de S, tal 
que cada fórmula de r é aplicável a no máximo uma regra, definiremos recursivamente 
hi(r). Temos que há uma seqüência de ramos r0,…,rn, tal que r0 é um ramo de algum 
tableau inicial de S, e, para cada i = 1,...,n, ri é uma extensão imediata de ri-1, e rn é r. 
h0(r) é o segmento inicial de r equivalente a r0, e, para cada i = 1,...,n, hi(r) é o 
segmento de r tal que h0(r) +…+ hi-1(r) + hi(r) é equivalente a ri. Dizemos que µ é um 
nó composto de r se há i Î {0,…,n} tal que µ = hi(r). É evidente que r é a concatenação 
de seus nós compostos. O conceito de seqüência completa de tableaux, definido abaixo, 
é essencial para provas de completude de um sistema de tableaux com respeito a alguma 
semântica dada. Em Buchsbaum, capítulo 5, apresentamos uma prova detalhada de 
completude do sistema SC1* com respeito à semântica de C1*. Seja (Ti)i Î I uma 
seqüência de tableaux, onde I é _ ou I é da forma {0,l,…,n}, onde n Î _, de modo que, 
para cada i Î I, se i _ 1, então Ti é uma extensão imediata de Ti-1 em S; dizemos então 
que (Ti)i Î I é uma seqüência de desenvolvimento de tableaux em S. Dizemos que uma 
seqüência (Ti)i Î I de desenvolvimento de tableaux é completa se as condições (a) e (b) 
dadas abaixo forem satisfeitas: (a) Para cada i Î I, Ti possui um sucessor se, e somente 
se, Ti não é uma confutação nem possui um ramo exaurido aberto. (b) Se I é um 
conjunto infinito, então (Ti)i Î I tende para uma árvore-limite com um ramo infinito em 
que cada nó está marcado ou a sua fórmula é excluída. Pode-se provar que, para 



qualquer tableau dado, existe uma seqüência de desenvolvimento completa cujo 
primeiro tableau é o próprio tableau dado. 
 
 
2.  Definição Formal 
Seja α uma fórmula : 
 
 1: α  é um tableau 
 2: se Г é um tableau e Г* resulta de  Г ao aplicar uma das regras de expansão 
tableau então Г* também é um tableau. 
 Um ramo  ∆ de um tableau  Г é um ramo fechado se ele contiver α e ¬α, para alguma 
fórmula α. 
  Um tableau  Г é uma tableau fechado se cada um de seus ramos for fechado.  

 

3.  Regras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Exemplos 
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