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1. O QUE É 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 isso, anos depois, o aluno do Instituto de Tecnologia de

Massachusetts (MIT), Claude Shannon, aderiu a álgebra de Boole com o intuito de poder

descrever  circuitos  que  são  construídos  pela  combinação  de  portas  lógicas,  na  qual

possui variáveis e funções podem assumir apenas valores 0 e 1. 

Mesmo  anos  após  a  morte  do  seu  criador,  a  álgebra  booleana  serviu  para

materializar em microchips que contêm vários interruptores combinados em portas lógicas

que produzem os resultados das operações feitas nas funções com o uso das variáveis

utilizando-se  da  linguagem  binária,  e  fez  com que  fosse  criada  a  base  de  qualquer

computador existente comprovando ainda mais a sua tamanha importância.
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2. 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.

Esse conceito surgiu a partir do seu método diferenciado de aprender matemática,

onde ele separava todos os símbolos das coisas sobre as quais ele operava, com o intuito

de montar uma matemática mais simples e simbólica. Na álgebra de Boole somente três

operadores  lógicos  são  necessários  para  fazer  comparações  lógicas  ou  as  quatro

operações  aritméticas  bases,  posteriormente  foi  feito  uma  relação  entre  a  álgebra

Booleana e circuitos eletrônicos transferindo os estados lógicos dos computadores (SIM

ou NÃO) para as expressões booleanas.

Atualmente todos os computadores usam a Álgebra de Boole materializada em

microchips que contêm milhares de interruptores miniaturizados combinados em portas

(gates)  lógicos  que produzem os resultados das operações utilizando uma linguagem

binária.
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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:

• As variáveis podem somente possuir dois valores, 1 ou 0 (binários);

• Complemento  de  uma  variável  é  indicada  por  um  sinal  como  ~  (til),  ‘  (aspas

simples) ou uma espécie de barra, “-”, em cima do nome da variável. Isso indica a

negação do valor atual. Ou seja, se A = 1, ‘A é igual a 0; seja B = 0, ‘B é igual a 1;

• Existem dois tipos de operação fundamentais na álgebra booleana, são eles: AND,

representado por um sinal de adição (+), e OR, 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.

Com  as  regras  básicas  previamente  explicadas,  pode  agora  tratar-se  das

leis/propriedades e teoremas booleanos. Algumas delas são apresentadas abaixo:

• Comutativa: a ordem das variáveis não muda o seu resultado final. Ou seja, A.B =

B.A; A + B = B + A;

• Associativa:  esta  lei  infere  que  a  ordem  em  que  as  operações  lógicas  são

realizadas é irrelevante, haja vista que seu resultado final é o mesmo. Exemplo: A.

(B.C) = (A.B).C;

• Distributiva: sendo X, Y e Z, a distribuição ocorre da seguinte forma: X(Y+Z) = XY +

XZ;

• Inversão/dupla negação: a lei  de inversão indica que, a negação dupla de uma

variável retorna ao valor original da mesma. Em outras palavras, a negação da

negação é igual ao resultado original daquela variável. Exemplo: ~(~A) = A;

• Absortiva: esta propriedade indica é uma identidade entre duas operações binárias.

Logo, é representada pela seguinte situação: A.(A+B) = A + (A.B) = A;
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• Idempotente: esta última indica que um operando sempre que for operado com si

próprio, manterá o seu valor inicial, independente se o operador for AND ou OR.

Isto é, A + A = A. Tal como A . A = A.

• Teorema de “de Morgan”: O teorema de “de Morgan” pode ser dividido em dois:

NOR e NAND. NOR indica ~(A+B) = ~A.~B; Enquanto que NAND indica ~(A.B) =

~A+~B

Como  dito  anteriormente,  essas  são  apenas  algumas  das  várias  propriedades

presentes referentes à Álgebra Booleana. Elas são responsáveis por fazer funcionar esse

campo tão complexo e lógico da matemática e computação.
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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.

Por exemplo, ao pesquisar na internet por “Arnold Schwarzenegger”, há um uso

implícito da lógica booleana do comando “E” para combinar as duas palavras, “Arnold” e

“Schwarzenegger”, enquanto que muito antes do Google, nos primeiros anos de busca

por computador, era comum usar os comandos E, OU e NÃO para filtrar os resultados.

Atualmente, todos os computadores utilizam a Álgebra de Boole materializada em

microchips que contém milhares de pequenos interruptores combinados em portas lógicas

(gates) que produzem o resultado das operações utilizando uma linguagem binária.
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5. PORTAS LÓGICAS

São  dispositivos  que  operam  e  trabalham  com  um  ou  mais  sinais  lógicos  de

entrada para ter no final uma e somente uma saída, de acordo com a função criada no

circuito.

Na  atualidade,  a  sua  implementação  é  quase  sempre  em  circuitos  eletrônicos

integrados,  mas  podem  ser  componentes  discretos,  circuitos  eléctricos  com  relés,

dispositivos ópticos, circuitos hidráulicos ou mesmo mecanismos.

Considerando  circuitos  elétricos  ou  eletrônicos,  deve-se  notar  que  os  valores

lógicos 0 e 1 são representados por tensões ou correntes. Na análise lógica, esse dado

não é levado em conta e os valores de entradas e saídas são sempre referidos a 0 ou a 1.

Imagine que você precisa transmitir informações por meio de circuitos elétricos.

Para isso, é possível considerar que o sistema elétrico possui apenas dois valores

de tensão ou corrente possíveis.

Isto é, quando o circuito está “ligado” ou “desligado”. Quando há tensão ou não. 0

ou 1.

Assim, pode-se utilizar o Sistema Binário para enviar e receber informações.

5.1 Sistema Binário

É um sistema numérico com base 2, em que todos valores se representam apenas

por 0 ou 1.

Esse sistema pode ser melhor compreendido com base na tabela abaixo:
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Note que o valor mostrado em binários depende da posição de cada 0 e 1.

Em computação cada 0 ou 1 é chamado de bit. Um agrupamento de 8 bits forma

um byte.

5.2 Portas Lógicas

Abaixo, serão descritas as Portas Lógicas Básicas. Veja alguns exemplos:

● AND – Utiliza como base o produto lógico.

● OR – Utiliza como base a soma lógica.

● NOT – Utiliza como base o operador de inversão.

A partir da combinação delas, são criados sistemas mais complexos, capazes de

realizarem operações bem mais avançadas.

5.3 Porta Lógica AND

Traduzindo do inglês, AND significa E.

Para a saída ser igual a 1, todas as entradas devem também ser iguais a 1.

Se A e B forem 1, C também será 1

Assim é fácil entender por que ela funciona a partir do operador de produto lógico:

1 x 0 = 0, mas 1 x 1 = 1.

Veja a tabela verdade, que representa os níveis lógicos de entrada e os níveis de

saída correspondentes:

5.4 Porta Lógica OR
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Essa porta lógica, trabalha com a Soma Lógica.

Pelo menos uma entrada precisa ser 1 para a saída também ser 1.

Se A ou B forem 1, C será 1.

Se as duas entradas forem 1, sem problemas, a saída também será 1.

Agora, se nenhuma entrada for 1, a saída será 0.

Veja a tabela verdade:

5.5 Porta Lógica NOT

Essa porta funciona como uma inversora.

O valor de saída sempre será o contrário do valor de entrada.
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Se A for 1, B não vai ser 1

Se a entrada for 1, a saída vai ser 0.

Se a entrada for 0, a saída vai ser 1.

Segue a tabela verdade:

5.6 Porta Lógica XOR

Essa porta é o OU EXCLUSIVO.

Funciona da seguinte forma: se todas entradas são iguais, a saída é igual a 0.

Se as entradas não são iguais, a saída é igual a 1.

 

Veja a tabela da porta XOR:

5.7 Porta Lógica NOR
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Funciona com o operador de soma lógica em conjunto com o de inversão.

A saída somente será igual a 1 quando todas entradas forem 0.

Se qualquer uma das entradas for 1, a saída será igual a 0.

Veja a tabela verdade:

5.8 Porta Lógica XNOR

Funciona com um operador de soma lógica com um círculo e um operador  de

inversão.
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Se as entradas forem diferentes, a saída é igual a 0.

Se as entradas forem iguais, a saída é igual a 1.

Tabela verdade da porta lógica XNOR:

5.9 Porta Lógica NAND

Utiliza o produto lógico em conjunto com o operador de inversão.

Se, pelo menos, uma das entradas for 0, a saída será igual a 1.

Se todas as entradas forem 1, a saída será igual a 0.



15

6. CONCLUSÃO 

Como visto nos tópicos anteriores a álgebra booleana é um importante instrumento

utilizado para a criação de circuitos lógicos além de ser um facilitador na compreensão

destes.

Dessa forma ela se transforma em um mecanismo facilitador,  isso faz com que

possua  muitos  pontos  positivos  sendo  a  fácil  compreensão  e  um fácil  entendimento,

devido a isso ele é muito utilizado na construção de circuitos e portas lógicas podendo

exibir várias funções apenas com os números binários 0 e 1 podendo ser funções AND,

OR, NOT, XOR,  NAND, NOR, entre outras. 

Com isso concluímos que essa área da matemática é muito importante nos hábitos

da computação uma vez que através dela se faz possível a criação de softwares, jogos

eletrônicos, circuitos elétricos, peças de hardware, e mais. Afinal, através dela são dados

comandos  diversos,  um exemplo  mencionado  anteriormente  é  no  caso  de  pesquisas

feitas na internet onde se é utilizado o comando “E” para juntar palavras de forma que

seja compreendido pelo computador depois jogado no Google.

A Álgebra de Boole sempre foi e será usada no dia a dia, mesmo que de forma

intrínseco. Com o estudo desta área, torna-se mais claro e visível como funciona a lógica

por trás de todos os mecanismos, sendo eles eletrônicos ou não.
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