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Resumo

Neste trabalho pretendemos mostrar como as ferramentas do Cál-
culo Proposicional permitem resolver certos enigmas e problemas co-
nhecidos de outras áreas da matemática - como a combinatória e a
Investigação Operacional - unificando assim, num contexto comum,
problemas aparentemente diversos. A forma simples e sistemática das
resoluções mostra a utilidade de adoptar estes procedimentos na reso-
lução destes problemas. A ferramenta que mais vezes vamos utilizar
são as tabelas de verdade. Num caso menos elementar vamos também
mostrar uma aplicação do Teorema da Compacidade do Cálculo Pro-
posicional.

1 Introdução

Durante alguns anos fomos responsáveis pela cadeira de Fundamentos de
Matemática no Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro.
Apresentámos aos alunos alguns exerćıcios baseados em enigmas bem conhe-
cidos, e trabalhámos com eles a forma de os interpretar e resolver, utilizando
ferramentas/métodos do cálculo proposicional que ensinávamos. Este tipo de
exerćıcios inseria-se numa estratégia mais vasta de tornar a lógica matemática
mais atraente e estimular o seu estudo (como é sabido, os alunos em geral
não estão muito motivados para disciplinas muito abstractas como é o caso
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da lógica matemática). Surgiu assim a ideia de apresentar este texto que
sistematiza como um vasto grupo de enigmas lógicos podem ser resolvidos
de uma forma metódica.

Existem alguns matemáticos que tem investigado a relação entre a lógica
matemática e outras áreas da matemática. Por exemplo, H. P. Williams
em [Wil95] apresenta algumas conexões entre Lógica Matemática e a Inves-
tigação Operacional. No entanto, dado que essas abordagens não são muito
elementares achamos que não são adequadas para serem tratadas num texto
que pretende atingir um público mais vasto.

Assumimos que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos do
Cálculo Proposicional, nomeadamente fórmulas, valorações, tabelas de ver-
dade e Teorema da Compacidade. O leitor mais interessado nos aspectos
teóricos desta apresentação pode consultar qualquer texto standard de lógica;
por exemplo [BS69], [Bur98] ou [Man02].

Agradecemos ao Professor Doutor David Vieira por ter dado várias su-
gestões que contribúıram para melhorar a versão original deste trabalho.

2 Esquemas de resolução de

problemas lógicos

Começamos por apresentar uma estratégia que resulta apropriada e que é
particularmente efectiva para atacar este tipo de problemas.

A - Formulação do problema em termos da lógica formal.

Este primeiro passo é o mais importante. É necessário identificar as enti-
dades e as afirmações envolvidas e dissecar estas em afirmações elementares.
Devemos utilizar variáveis proposicionais para representar estas afirmações
elementares. Isto permitirá reformular o problema original num problema
proposicional auxiliar equivalente.

Se quisermos ser mais eficientes podemos ser mais cuidadosos e tentar
obter uma formulação mais curta. É sabido que problemas lógicos envol-
vendo muitas variáveis são de grande complexidade. Existem métodos para
transformar fórmulas em outras equivalentes mais simples. Não é nosso ob-
jectivo abordar aqui este assunto, mas o leitor interessado pode encontrar
nos artigos de Quine, [Qui52, Qui55] algumas formas de o fazer.
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A equivalência entre formulações estende-se de forma natural a uma equi-
valência entre as resoluções. Isto é, para cada etapa da resolução do problema
auxiliar podemos sempre construir a respectiva etapa no problema original.

B - Resolução do problema auxiliar.

C - Utilizando a correspondência atrás mencionada construir a
solução do problema original.

Nem todos os problemas são tão simples como esta esquematização apa-
rentemente mostra. É de esperar que haja problemas que apresentem difi-
culdades espećıficas.

3 Problemas lógicos

Em seguida vamos analisar um enigma policial que poderia ser extráıdo de um
qualquer livro de passatempos ou quebra-cabeças. Vamos resolvê-lo seguindo
os passos que atrás apresentámos.

Problema 1 Quatro indiv́ıduos são suspeitos de terem cometido um crime.
É sabido que um e só um deles cometeu o crime. Quando questionados pela
poĺıcia fizeram as seguintes afirmações.

Artur: Foi o José que cometeu o crime.

José: Foi o Tiago que cometeu o crime.

Gabriel: Eu não o fiz.

Tiago: José mente quando diz que fui eu.

Se exactamente uma destas afirmações é falsa, quem foi o criminoso?

Em primeiro lugar teremos que explicitar quais as afirmações elementares
que descrevem o problema proposto.

Vamos utilizar as variáveis proposicionais A, J , G e T para expressar; o
Artur é o criminoso, o José é o criminoso, o Gabriel é o criminoso e o Tiago
é o criminoso, respectivamente.

Existem duas condicionantes no problema: por um lado um e só um deles
cometeu o crime; por outro lado das afirmações que eles fizeram, exactamente
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uma é falsa. Estas condicionantes do problema estão consideradas na tabela
de verdade 1. Nesta tabela estão consideradas as variáveis atrás descritas e
as afirmações feitas pelos intervenientes. As afirmações dos suspeitos podem
ser reformuladas em termos destas variáveis (por exemplo: O Artur afirma J
e o Gabriel afirma ¬G, etc...). Apresentamos apenas quatro linhas da tabela
de verdade em virtude de sabermos que um e só um deles cometeu o crime.
Finalmente, de entre as quatro situações anteriores, determinar qual a que
concorda com a segunda condicionante (i.e., uma e só uma das afirmações
feitas é falsa).

Artur José Gabriel Tiago
A J G T J T ¬G ¬T
1 0 0 0 0 0 1 1 ×
0 1 0 0 1 0 1 1 ←
0 0 1 0 0 0 0 1 ×
0 0 0 1 0 1 1 0 ×

Tabela 1: Tabela de Verdade.

Dado que só a segunda linha da tabela contém exactamente uma afirmação
falsa, conclúımos que o criminoso foi o José.

Para o leitor mais interessado deixamos como desafio o seguinte problema,
que é uma variante do anterior. Esperamos que o problema seja resolvido
com as ferramentas que aqui desenvolvemos e não através de uma análise
exaustiva de todos os casos (como seria a maneira de proceder de qualquer
leigo).

Problema 2 Quatro indiv́ıduos foram jantar a um restaurante e senta-
ram-se numa mesa quadrada com um lugar em cada lado. Subitamente um
deles gritou - Fui envenenado!! e caiu morto. Verificou-se que efectivamente
houve assasśınio. Os companheiros foram detidos e quando questionados pela
poĺıcia, sobre quem cometeu o crime, fizeram as seguintes afirmações:

Artur:
• Eu não o fiz.
• Eu estava sentado junto ao Gabriel.
• Nós fomos servidos pelo empregado de mesa habitual.

José:
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• Eu estava sentado em frente ao Tiago.
• Nós fomos servidos por um novo empregado de mesa.
• O empregado de mesa não o fez.

Gabriel:
• O José não o fez.
• Foi o empregado de mesa que o fez.
• Artur mente quando diz que fomos servidos pelo empregado de mesa

habitual.

É sabido que cada um deles fez exactamente uma afirmação falsa.
Assumindo que o assassino foi, ou um e só um dos companheiros do Tiago

ou o empregado de mesa, quem foi o assassino?

A seguir passamos a descrever um problema um pouco mais elaborado.

Problema 3 (Adaptação do problema 12 de [Bol91]) Uma travessia
de rio complicada.

“ Trata-se de um quebra-cabeças muito antigo. Fala-nos de um homem,
em viagem pelo interior do páıs, com um lobo, uma cabra e um enorme
repolho. Chega à margem A de um rio e o único meio de que dispõe para
o atravessar é um pequeno barco que não suporta mais do que o homem e
um dos seus pertences de cada vez: ou o lobo, ou a cabra, ou o repolho.
Infelizmente, ele não pode deixar o lobo sozinho com a cabra nem a cabra
sozinha com o repolho, porque o lobo comeria a cabra e a cabra comeria o
repolho. Depois de pensar durante algum tempo, o homem compreendeu que
podia usar o barco para atravessar o rio (para a margem B), salvando todos
os seus pertences. Como é que o senhor procedeu?”

Figura 1: Uma travessia de rio complicada.
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Os elementos intervenientes na história são o homem, a cabra, o lobo e o
repolho. Começamos por considerar as seguintes oito variáveis:

LA, CA, RA e HA para significar respectivamente que o lobo está na
margem A, a cabra está na margem A, o repolho está na margem A e o
homem está na margem A; e LB, CB, RB e HB para expressar que o lobo
está na margem B, a cabra está na margem B, o repolho está na margem B
e o homem está na margem B, respectivamente.

Em seguida vamos mostrar como cada estado do processo (situação ini-
cial e situação após cada viagem) pode ser representado por uma valoração.
De facto, após uma dada viagem, cada elemento está exactamente numa
margem, i.e., cada variável considerada toma um determinado valor 0 ou 1
consoante o local onde se encontra o elemento respectivo.

Obviamente para efeitos da resolução do problema não interessa descrever
as etapas correspondentes às travessias.

Existem algumas condicionantes do problema que podem ser expressas
por fórmulas que envolvem as variáveis iniciais:

“o lobo e a cabra não podem estar sem o homem em qualquer das mar-
gens;”

“o repolho e a cabra não podem estar sem o homem em qualquer das
margens;”

“cada um dos intervenientes não pode estar simultaneamente nas duas
margens;”

“cada um dos intervenientes está em alguma das margens.”

Tais afirmações podem ser expressas pelas seguintes fórmulas:

(LA ∧ CA) → HA; (LB ∧ CB) → HB;

(RA ∧ CA) → HA; (RB ∧ CB) → HB;

¬(LA ∧ LB) ∧ ¬(CA ∧ CB) ∧ ¬(RA ∧RB) ∧ ¬(HA ∧HB);

(LA ∨ LB) ∧ (CA ∨ CB) ∧ (RA ∨RB) ∧ (HA ∨HB).

A situação à partida é representada pela valoração que atribui às variáveis
LA, CA, RA e HA o valor 1 e às variáveis LB, CB, RB e HB o valor 0. A
situação final é descrita pela valoração que atribui às variáveis LA, CA, RA

e HA o valor 0 e às variáveis LB, CB, RB e HB o valor 1.
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Convém salientar que nem todas as valorações são relevantes para a re-
solução do problema, dado que algumas delas não correspondem a situações
alcançadas após alguma sequência de viagens.

Seja VAL o conjunto das valorações que tornam todas as afirmações an-
teriores verdadeiras. Há partes da informação que são impĺıcitas e que não
precisamos de expressar na resolução do problema. Por exemplo, o que acon-
tece durante a viagem. Assim, para construirmos uma sequência de viagens
que conduza à solução do problema teremos de construir uma sequência de
valorações em VAL que respeite o facto de que duas valorações consecutivas
apenas poderão diferir no valor atribúıdo às variáveis associadas ao homem
e a um dos seus bens.

A tabela 2 mostra a sequência de valorações que resolve o problema au-
xiliar.

HA LA CA RA o o o o HB LB CB RB

1 1 1 1 o o o o 0 0 0 0
0 1 0 1 o o o o 1 0 1 0
1 1 0 1 o o o o 0 0 1 0
0 0 0 1 o o o o 1 1 1 0
1 0 1 1 o o o o 0 1 0 0
0 0 1 0 o o o o 1 1 0 1
1 0 1 0 o o o o 0 1 0 1
0 0 0 0 o o o o 1 1 1 1

Tabela 2: Sequência de valorações.

Podemos concluir que o homem para atravessar o rio com os seus per-
tences deve primeiro passar o rio com a cabra. Em seguida, o homem vem
sozinho buscar o lobo. Dado que o lobo não pode ficar sozinho com a cabra
o homem trás de volta a cabra e leva para a margem de destino o repolho.
Deixa o repolho com o lobo e vem finalmente buscar a cabra, ficando assim
todos na margem B do rio.
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4 Argumentos lógicos

Alguns problemas podem ser encarados como casos dos chamados argumentos
lógicos.

Argumento lógico ou racioćınio é uma operação discursiva,mediante
a qual conclúımos de uma ou várias proposições (premissas) uma outra pro-
posição (conclusão).

Um argumento lógico é portanto constitúıdo por proposições ou afirmações
divididas em duas partes, as premissas e a conclusão. Um argumento é válido
se sempre que as premissas são verdadeiras a conclusão é verdadeira. Aos
argumentos lógicos válidos chamamos silogismos e aos argumentos lógicos
não válidos chamamos paralogismos ou falácias.

Este conceito de argumento lógico pode ser formalizado da seguinte forma.

Definition 1 Um argumento lógico é uma sequência de fórmulas A1, A2, ...,
An, B. As fórmulas A1, A2, ..., An chamam-se premissas e B chama-se con-
clusão. Habitualmente representamos os argumentos da seguinte forma:

A1, A2, ..., An

B
.

Em termos mais formais, um argumento diz-se válido se para toda a
valoração V al, sempre que V al(Ai) = 1 para todo i = 1, ..., n, V al(B) = 1.

Muitos problemas lógicos, assim chamados em artigos de periódicos, po-
dem ser formulados neste contexto, donde muitos destes enigmas podem ser
resolvidos averiguando se certos argumentos são válidos ou não.

Exemplo 1 (Adaptação de um exerćıcio de um exame da disciplina de
Lógica na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto) Considere-se
o seguinte conjunto de afirmações, retiradas de um discurso de um poĺıtico
numa reunião sobre economia:

(i) Se a d́ıvida externa aumenta ou as taxas de juro descem, então os
impostos são aumentados ou o desemprego diminui.

(ii) Os impostos são aumentados se e só se a d́ıvida externa aumenta e
o desemprego diminui.
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(iii) Se as taxas de juro descem, então os impostos não são aumentados
ou a d́ıvida externa não aumenta.

(iv) O desemprego diminui ou os impostos são aumentados com as taxas
de juro a descer.

Uma questão que se pode colocar perante estas citações do discurso:

Será que se pode concluir destas afirmações do poĺıtico que os impostos
aumentarão?

Claramente o problema descrito, é um t́ıpico caso de um argumento lógico
que com ajuda de uma tabela de verdade podemos verificar se é válido.
De facto, considere-se as seguintes afirmações elementares, que compõem as
afirmações em causa.

p: a d́ıvida externa aumenta;

q: as taxas de juro descem;

r: os impostos são aumentados e

s: o desemprego diminui.

As afirmações (i) a (iv) podem ser expressas pelo seguinte conjunto de
fórmulas (combinações booleanas de p, q, r e s):

(i) (p ∨ q) → (r ∨ s)

(ii) r ↔ (p ∧ s)

(iii) q → (¬r ∨ ¬p)

(iv) s ∨ (r ∧ q)

Sendo assim o argumento lógico pode ser apresentado da seguinte forma:

(p ∨ q) → (r ∨ s), r ↔ (p ∧ s), q → (¬r ∨ ¬p), s ∨ (r ∧ q)

r

Analisando a tabela de verdade 3 podemos concluir que o argumento
apresentado é falso. Com efeito, na linha b) da tabela, que corresponde a
uma valoração que torna todas as afirmações verdadeiras, a variável r assume
o valor 0.

9



↓
p q r s (p ∨ q) → (r ∨ s) r ↔ (p ∧ s) q → (¬r ∨ ¬p) s ∨ (r ∧ q)
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1 a)
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 b)
0 1 0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 c)
0 0 0 0 1 1 1 0

Tabela 3: Tabela de Verdade.

Como o exemplo anterior mostra, utilizando ferramentas como as descri-
tas pode-se decidir acerca da coerência ou incoerência de alguns discursos
poĺıticos. De igual modo, em assuntos legais e nas investigações policiais
pode ser útil analisar os casos por este prisma.

5 Aplicações à Investigação Operacional -

Problemas de Afectação

Os Problemas de Afectação são casos particulares de problemas de Pro-
gramação Linear. Mais especificamente, de problemas de Programação Li-
near cujas variáveis assumem valores 0 ou 1 (para mais detalhes cf. [BJS90]).
Isto sugere que tais problemas possam ser abordados com técnicas do Cálculo
Proposicional.

Considere-se o seguinte problema de Programação Linear.
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Problema 4 Certa micro-empresa pretende produzir um determinado pro-
duto. Na produção de tal produto é necessária a realização, em simultâneo,
de duas tarefas manuais (T1 e T2), cada uma das quais é indecompońıvel.
Para a realização de cada uma das tarefas a empresa dispõe de três traba-
lhadores (Trab1, Trab2 e Trab3). Dado que as duas tarefas são para realizar
em simultâneo, cada trabalhador executa no máximo uma dessas tarefas. Em
virtude das tarefas serem indecompońıveis, cada tarefa é realizada por exac-
tamente um trabalhador.

Por outro lado, por limitações na formação dos trabalhadores e pela es-
pecificidade das tarefas tem-se que:

O Trab1 só pode realizar a tarefa T1 e

O Trab3 só pode realizar a tarefa T2.

O custo da realização da tarefa T1 pelo Trab1 é 1000 euros.

O custo da realização da tarefa T1 pelo Trab2 é 1500 euros.

O custo da realização da tarefa T2 pelo Trab2 é 1150 euros.

O custo da realização da tarefa T2 pelo Trab3 é 900 euros.

Como deve ser distribúıda a execução das tarefas pelos trabalhadores de
modo a minimizar a despesa?

Vamos começar por exprimir em fórmulas do cálculo proposicional as
seguintes afirmações:

i) “ ... cada trabalhador executa no máximo uma dessas tarefas. ”

ii) “ .... cada tarefa é realizada por exactamente um trabalhador. ”

iii) “ O Trab1 só pode realizar a tarefa T1 e o Trab3 só pode realizar a
tarefa T2”.

Para tal necessitamos de identificar quais são as afirmações elementares
envolvidas neste problema. Vamos utilizar as variáveis proposicionais
pij (i = 1,2,3 e j = 1,2), com o significado:

pij: o trabalhador Trabi executa a tarefa Tj.

Deste modo podemos expressar as afirmações (i), (ii) e (iii) pelas seguintes
fórmulas:
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i) ¬(p11 ∧ p12) ∧ ¬(p21 ∧ p22) ∧ ¬(p31 ∧ p32),

ii) (p11∨p21∨p31)∧(¬(p11∧p21)∧¬(p11∧p31)∧¬(p21∧p31))∧(p12∨p22∨p32)

∧ (¬(p12 ∧ p22) ∧ ¬(p12 ∧ p32) ∧ ¬(p22 ∧ p32)).

iii) ¬p12 ∧ ¬p31.

Denotamos este conjunto de afirmações por Γ.
Define-se solução admisśıvel (planificação) como uma posśıvel afectação

dos trabalhadores às tarefas respeitando as condições (i) a (iii). Denotamos
o conjunto de todas as soluções admisśıveis por SOL e o conjunto de todas as
valorações que tornam as afirmações (i), (ii) e (iii) verdadeiras por VAL.

Facilmente se verifica que existe uma bijecção entre SOL e VAL.
Podemos determinar VAL através de uma tabela de verdade e, via a bi-

jecção atrás referida, obter SOL, i. e., o conjunto de todas as soluções admi-
sśıveis. Nomeadamente,

Trab1 executa T1 e Trab2 executa T2;
Trab1 executa T1 e Trab3 executa T2;
Trab2 executa T1 e Trab3 executa T2;

Finalmente, basta de entre estas determinar, tendo em conta os custos
associados, aquela cujo custo é menor. Obtendo-se a solução do problema
(chamada solução óptima no contexto da programação linear):

Trab1 executa T1 e Trab3 executa T2.

Facilmente podemos generalizar este processo para um problema de Afecta-
ção qualquer (no entanto, para números muito grandes de trabalhadores e ta-
refas pode resultar mais conveniente utilizar outros métodos da Programação
Linear, dado que a multiplicidade de soluções admisśıveis tornará a última
etapa muito demorada).

6 Coloração de Mapas

Começamos por apresentar uma aplicação do cálculo proposicional à co-
loração de grafos. A coloração de grafos tem sido intensamente investigada,
impulsionada pelo problema das quatro cores.
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Este problema é um t́ıpico exemplo de questões em Matemática cuja for-
mulação é muito simples e no entanto a resolução é não trivial. O problema
consiste em demonstrar que qualquer mapa no plano pode ser colorido com
apenas quatro cores sob as condições de que duas regiões com uma fronteira
em comum não podem ter a mesma cor. Colorir sob estas condições cha-
maremos bem colorir. A conjectura, conhecida como o Teorema das Quatro
Cores, foi estabelecida em meados do século XIX por Francis Guthrie. Só
passado mais de um século, é que foi apresentada uma prova de que a con-
jectura era de facto verdadeira, tal foi feito por Appel and Haken em 1977.
No entanto, a prova não era considerada unanimemente como tal, dado que
recorria a cálculos computacionais complexos. Recentemente, Giuseppe e
Donato Trigiante em [TT01] anunciaram uma prova simples do teorema das
quatro cores. Para uma resenha histórica aconselhamos o livro [Bar83].

Por um lado, o problema de bem colorir um mapa com um dado número
de cores pode ser expresso em termos da consistência de um conjunto de
fórmulas proposicionais.

Por outro lado, como veremos mais adiante, dado um natural n, por
meio do Teorema da Completude do Cálculo Proposicional, demonstra-se
facilmente que se todos os mapas finitos podem ser bem coloridos com n
cores então qualquer mapa infinito também pode ser.

Lembremos que um grafo é uma estrutura da forma G = 〈A,R〉, onde
A é um conjunto e R é uma relação binária simétrica e antireflexiva (i. e.
∀x ∈ A,¬xRx).

Os elementos de A são chamados vértices e os elementos de R são cha-
mados arestas. (Os vértices são habitualmente representados por ćırculos, e
uma aresta (u, v), por um segmento a unir os ćırculos correspondentes a u e
a v).

Um grafo é chamado planar se admite uma representação no plano na
qual as arestas não se intersectam.

Dado um grafo G = 〈V,R〉, um subgrafo G′ = 〈V ′, R′〉 de G é simples-
mente um grafo tal que V ′ ⊆ V e R′ ⊆ R. G′ diz-se um subgrafo elementar
de G se R ∩ (V ′)2 = R′.

Facilmente se verifica que dado um grafo G = 〈V, R〉 e um subconjunto V ′

de V , existe um e um só subgrafo elementar de G cujo conjunto de vértices
e V ′.

Bem colorir um grafo consiste em atribuir uma e uma só cor a cada vértice
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de maneira que dois vértices ligados por uma aresta (i.e., relacionados por R)
não tenham a mesma cor. Dizemos que um grafo é k-colorável se necessitamos
de no máximo k cores para o bem colorir.

Qualquer mapa planar pode ser representado por um grafo cujos vértices
correspondem às regiões do mapa e no qual dois vértices estão unidos por
uma aresta se e só se as regiões que representam são vizinhas.

Após esta discussão vê-se facilmente que a coloração de mapas corres-
ponde à coloração de grafos planares.

Em seguida vamos analisar o caso de um grafo concreto que pretendemos
bem colorir com apenas duas cores.

Seja G o seguinte grafo

G = 〈{1, 2, 3, 4}, {(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)}〉.

A figura 2 é a usual representação de G.

Figura 2: Grafo G.

Dadas as cores branco e preto, defina-se as variáveis proposicionais
bi, pi (i = 1, ..., 4), da seguinte forma:

bi: O vértice i é branco; pi: O vértice i é preto.

Podemos descrever que G é 2-colorável com as cores branco e preto com
as seguintes afirmações:
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(i) cada vértice tem uma cor;

(ii) cada vértice não tem mais de uma cor;

(iii) dois vértices unidos por uma aresta não têm a mesma cor.

Estas podem ser expressas pelas fórmulas proposicionais, nas variáveis bi

e pi, como se segue, respectivamente:

(i) (b1 ∨ p1) ∧ (b2 ∨ p2) ∧ (b3 ∨ p3) ∧ (b4 ∨ p4);

(ii) ¬(b1 ∧ p1) ∧ ¬(b2 ∧ p2) ∧ ¬(b3 ∧ p3) ∧ ¬(b4 ∧ p4)

(iii) (b1 → (p2 ∧ p3 ∧ p4)) ∧ (p1 → (b2 ∧ b3 ∧ b4)) ∧
(b2 → (p1 ∧ p3)) ∧ (p2 → (b1 ∧ b3)) ∧
(b3 → (p1 ∧ p2 ∧ p4)) ∧ (p3 → (b1 ∧ b2 ∧ b4)) ∧
(b4 → (p1 ∧ p3)) ∧ (p4 → (b1 ∧ b3))

É fácil verificar que G é 2-colorável sse o conjunto de fórmulas (i) a
(iii) é consistente, i.e., existe uma valoração que torna todas estas fórmulas
verdadeiras.

Podemos generalizar este processo para qualquer grafo e para um qualquer
número de cores. Vejamos:

Seja G = 〈A,R〉 um grafo e {c1, ..., ck} um conjunto de cores. Defina-se
para cada a ∈ G e i ≤ k, uma variável pai com o significado de que o vértice
a toma a cor ci.

Podemos expressar que o grafo pode ser k-colorável com as cores mencio-
nadas, pela consistência do seguinte conjunto de fórmulas:

• pa1 ∨ ... ∨ pak, para cada a ∈ G

(a cada vértice a é atribúıda uma cor);

• ¬(pai ∧ paj), para cada a ∈ G, 1 ≤ i, j ≤ k e i 6= j

(a nenhum vértice são atribúıdas duas cores);

• ¬(pai ∧ pbi), para cada a, b ∈ G com (a, b) ∈ R e 1 ≤ i ≤ k

(a vértices adjacentes não pode ser atribúıda a mesma cor).

Caso o conjunto dos vértices seja infinito obtemos um conjunto infinito
de fórmulas.
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6.1 Generalização do Teorema das Quatro Cores

Vamos em seguida mostrar que se quatro cores chegam para bem colorir
qualquer mapa finito então quatro cores chegam para bem colorir qualquer
mapa infinito. Para tal vamos usar o Teorema da Compacidade do Cálculo
Proposicional.

Assumindo como hipótese o Teorema das Quatro Cores para grafos finitos,
a ideia é a seguinte:

Considere-se um grafo infinito G (i.e., um mapa infinito). Associamos a
tal grafo o conjunto de fórmulas Γ, que expressam que o grafo é 4-colorável.
Este conjunto é agora infinito. Sabemos que Γ é consistente se e só se o grafo
em causa é 4-colorável. O Teorema da Compacidade mostra que o Teorema
das Quatro Cores para grafos finitos implica que Γ é consistente. Com efeito,
seja Σ um subconjunto finito de fórmulas de Γ; tal conjunto “fala”acerca de
um conjunto finito de vértices V ′. Considere-se o subgrafo elementar G′ de
G cujo conjunto de vértices é V ′. Tal subgrafo é finito, portanto 4-colorável.

Considere-se o conjunto de fórmulas Σ′ que expressa que G′ é 4-colorável.
Por hipótese, Σ′ é consistente. Claramente, Σ′ estende Σ. Logo, Σ é também
consistente.

Demonstrou-se que todo subconjunto finito de Γ é consistente. Por com-
pacidade, Γ é também consistente, isto é, G é 4-colorável.

Utilizando o mesmo argumento podemos demonstrar que se k cores che-
gam para bem colorir qualquer mapa planar finito, então k cores também
chegam para bem colorir qualquer mapa planar (mesmo infinito). Este pro-
blema é proposto como exerćıcio em [BS69].
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