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1. ORIGEM
Esse termo “álgebra booleana” surgiu em 

homenagem ao matemático inglês, George Boole 

que, em 1847 publicou um volume intitulado The 

Mathematical Analysis of Logic onde ele introduziu o 

conceito de lógica através de símbolos demonstrando 

que a lógica poderia ser representada por equações 

algébricas.



2. O QUE É A ÁLGEBRA 
BOOLEANA?

Esta álgebra foi denominada assim pelo George Boole 

que trabalhando com cálculo de operadores, desenvolveu 

uma visão nova sobre a lógica e percebeu a necessidade 

de criar uma álgebra que fazia analogia entre os símbolos 

algébricos e os que representavam a lógica. 

 Com o surgimento do computador, a utilização do 

sistema binário tornou-se indispensável e, obviamente, a 

lógica de Boole passou a ter aplicação prática!



•As variáveis podem somente possuir 

dois valores, 1 ou 0 (binários);

•Existem dois tipos de operação 

fundamentais na álgebra booleana, 

são eles: OR, representado por um 

sinal de adição (+), e AND, 

representado por um ponto (.);

•Operador AND: O operador AND 

indica que para uma operação retornar 

1, todos os operandos anteriores 

devem ser 1. Caso contrário, retornará 

0. Isso quer dizer que, basta um 0 para 

toda a operação ser 0;

•Operador OR: em contrapartida do 

operador AND, o operador OR indica 

que para uma operação retornar 1, 

basta um operando ser igual a 1. Logo, 

para retornar 0, todos devem ser 

iguais a 0.

3. PROPRIEDADES 
E TEOREMAS

Em se tratando de propriedades e 

teoremas, primeiramente é importante 

expor algumas regras previamente 

definidas para o claro entendimento da 

Álgebra Booleana, bem como sua 

lógica:



4. Onde se 
encontra a 

Álgebra 
Booleana?

A Álgebra de Boole é uma estrutura algébrica que 

esquematiza as operações lógicas, e está presente 

desde a programação por trás dos videogames, até o 

código dos aplicativos e programas de computador 

que usamos. Dessa forma, pode-se dizer que os 

comandos ou instruções dadas a um sistema 

informático são todos baseados na lógica de Boole.



5. PORTA LÓGICAS
Portas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e trabalham com um 

ou mais sinais lógicos de entrada para produzir uma e somente uma saída, 

dependente da função implementada no circuito. São geralmente usadas em 

circuitos eletrônicos, por causa das situações que os sinais deste tipo de circuito 

podem apresentar: presença de sinal, ou "1"; e ausência de sinal, ou "0".





6   CONCLUSÃO

Como visto nos tópicos anteriores a álgebra 

booleana é um importante é um importante 

instrumento utilizado para a criação de 

circuitos lógicos além de ser um facilitador 

na compreensão destes.

Com isso concluímos que essa matemática 

é muito importante nos hábitos da 

computação uma vez que através dela é 

possível se criar softwares, jogos 

eletrônicos, aplicativos.

Graças à Álgebra Booleana,  a tecnologia 

avançou de forma a tornar-se avançada 

como nos dias atuais.
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