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Abstract. Abduction in logic programming is a powerful technique to solve a 

range of problems in AI (Artificial Intelligence). However, existing approaches 

make use of general purpose logic programming systems and, as a result, 

require extensive knowledge of these systems by a programmer. This article 

proposes a language addressed to non-specialists in logic programming, 

designed for abductive reasoning programming. 

Resumo. Abdução em programação lógica é uma técnica poderosa para 

resolver muitos problemas em IA (Inteligência Artificial). Entretanto, as 

abordagens existentes estão formuladas sobre sistemas de programação 

lógica que servem a diferentes propósitos e, com isto, requerem do 

programador vasto conhecimento destes sistemas. Este trabalho propõe uma 

linguagem projetada para a programação de raciocínios abdutivos, dirigida a 

não especialistas em programação lógica.  

1. Introdução 

Raciocínios abdutivos formulam possíveis hipóteses para explicar fatos observados 
tendo como fundamento uma teoria (Aliseda, 2006). Em Computação, a abdução em 
programação lógica tem se revelado uma poderosa técnica para resolver uma variedade 
de problemas em IA incluindo, entre outros, problemas de diagnóstico, entendimento de 
linguagem natural, planejamento e formulação de argumentos (Denecker & Kakas, 
2000). Se por um lado é inquestionável a utilidade da abdução na modelagem da 
solução de problemas, por outro lado a programação destas soluções é difícil e demanda 
do programador conhecimentos profundos de lógica, linguagens de programação lógica 
e de mecanismos de resolução sistemas lógicos. O problema fundamental com as 
abordagens existentes é que elas estão formuladas sobre sistemas de programação lógica 
que servem a diferentes propósitos, não só para programar raciocínio abdutivo (e.g., 
Christiansen, 2009 e Kakas, Michael & Mourlas, 2000). Este trabalho de dissertação de 
mestrado, em elaboração, propõe o desenvolvimento de uma linguagem de programação 
específica para a programação de raciocínios abdutivos, que não demanda do 
programador conhecimentos de mecanismos de resolução de sistemas lógicos e 
conhecimentos linguísticos além dos associados à descrição de raciocínios abdutivos. 
Esta Linguagem, Abd1, está sendo desenvolvida originalmente baseada em Lógica 
Proposicional e é descrita neste artigo.  

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta 
uma visão geral da Linguagem Abd1. A Seção 3 discute, a título de exemplo, um 



  

programa em Abd1, escrito para modelar raciocínios abdutivos sobre um circuito 
elétrico. A Seção 4 finaliza o artigo com considerações sobre o possível uso da Abd1.  

2. Visão Geral da Linguagem Abd1 

O projeto da Linguagem Abd1 é motivado pela estrutura de raciocínio TCHF, proposta 
em Rodrigues, Oliveira & Oliveira (2014). Esta estrutura define um sistema de 
raciocínio em que sentenças lógicas são descritas por meio de conjuntos Teoria (T), 
Condições (C), Hipóteses (H) e Fatos (F). Realizar um raciocínio abdutivo no sistema 
TCHF é calcular um conjunto de hipóteses H que, juntamente com os conjuntos teoria T 
e condições C explicam um conjunto de Fatos F. A definição formal do sistema de 
raciocínio TCHF pode ser encontrada em Rodrigues, Oliveira & Oliveira (2014).  

 Um programa descrito na Linguagem Abd1 é composto por teorias, condições e 
fatos. Teorias descrevem conhecimentos sobre um assunto. Na Linguagem Abd1 teorias 
podem ser descritas por meio de expressões que iniciam com o termo Theory seguido 
por um nome atribuído à teoria e por um conjunto de sentenças em Lógica Proposicional 
escritas em uma forma denominada HF, definida em Rodrigues (2015). Embora a forma 
HF imponha restrições à escrita de sentenças da Lógica Proposicional, ela é bastante 
abrangente nas construções sintáticas.  Conjuntos de condições são empregados para 
estabelecer condições específicas (contextos, circunstâncias, intenções entre outras) para 
a realização de um raciocínio abdutivo sem que teorias tenham que ser alteradas para 
incorporar tais elementos especializados. Uma condição é declarada pelo termo 
Conditions seguido por um nome atribuído à condição e, tal como em declarações de 
teorias, por um conjunto de sentenças da Lógica Proposicional na forma HF.  Conjuntos 
de fatos servem para descrever, como o próprio termo sugere, fatos, observações, sinais 
ou sintomas que devem ser explicados. Na Linguagem Abd1 fatos são descritos por 
meio de expressões que iniciam com o termo Facts seguido por um nome atribuído ao 
fato e por um conjunto de proposições.  

 Um raciocínio abdutivo é descrito pelo termo AbductiveReasoning seguido por 
um nome atribuído ao raciocínio e pela declaração dos elementos (teorias, fatos e 
condições), incluídos entre parênteses angulares (“〈” e “〉”), que participarão do 
raciocínio. A Linguagem admite, na descrição de um raciocínio abdutivo, a escrita de 
expressões contendo a união, a intersecção ou a subtração de teorias, de condições e de 
fatos. É possível também especificar, opcionalmente, critérios para seleção de boas 
hipóteses abdutivas. Por carência de espaço, este artigo não aborda este aspecto.  O 
resultado da execução de um raciocínio abdutivo é um conjunto de hipóteses. Cada 
hipótese dentro do conjunto de hipóteses é uma possível explicação para o raciocínio. 

3. Exemplo de um Programa Escrito na Linguagem Abd1 

Considere o circuito constituído por duas lâmpadas, dois interruptores, uma bateria e 
fios, cujo diagrama elétrico está ilustrado na Figura 1. Neste circuito a lâmpada 2 acende 
se a bateria possuir carga, os fios estiverem conectados e o interruptor 1 estiver ligado. 
Para que a lâmpada 1 acenda é necessário, adicionalmente que o interruptor 2 esteja 
ligado. 



  

Figura 1. Diagrama elétrico de um circuito que é utilizado como cenário para 
exemplificar o uso da Linguagem Abd1. 

 A Figura 2 apresenta um programa que estabelece um modelo sobre o 
funcionamento do circuito. Duas teorias estão sendo especificadas. A teoria denominada 
Teoria_Não_Funcionamento especifica, por meio de quatro sentenças (linhas 3 a 6), 
falhas e funcionalidades que fazem as lâmpadas do circuito estarem apagas. Por 
exemplo, a sentença da linha 3 estabelece que “se bateria_sem_carga então 
lâmpada_1_apagada e lâmpada_2_apagada”. As demais sentenças desta teoria 
estabelecem relações lógicas entre as proposições fios_rompidos, 
interruptor_1_desligado, interruptor_2_desligado, lâmpada_1_apagada e 
lâmpada_2_Apagada. A teoria Teoria_Funcionamento (linhas 9 a 12) especifica, em 
duas sentenças, o que faz as lâmpadas do circuito estarem acesas. Por exemplo, a 
sentença da linha 11 estabelece que “se bateria_com_carga e fios_conectados e 
interruptor_1_ligado então lâmpada_2_acesa”. Há uma particularidade em relação 
ao que estabelecem estas duas teorias que é importante ressaltar: elas modelam, por 
meio das proposições fios_rompidos (linha 4) e fios_conectados (linhas 10 e 11), os 
fios do circuito como se fossem um bloco único, isto significa que os fios não estão 
sendo tratados como diversos segmentos independentes.   

 As duas teorias descritas explicam diferentes fenômenos que ocorrem no 
circuito. Estas teorias podem ser usadas isoladamente na realização de um raciocínio 
abdutivo, mas para que possam ser utilizadas conjuntamente a condição 
Condição_Correlação_Teorias está sendo especificada (linhas 14 a 17). Basicamente, 
esta condição estabelece relações lógicas entre as proposições utilizadas nas duas 
teorias. Assim, por exemplo, uma sentença na linha 15 estabelece que a proposição 
bateria_com_carga da teoria Teoria_Funcionamento possui a seguinte relação 
lógica com a proposição bateria_sem_carga da teoria Teoria_Não_Funcionamento: 
“se bateria_com_carga então não bateria_sem_carga”. A condição 
Condição_Interruptores_Não_Desligados (linha 19) estabelece um contexto 
especial para realização de raciocínios com a teoria Teoria_Não_Funcionamento. Esta 
condição estabelece que os interruptores 1 e 2 não estão desligados.  Um fato é descrito 
na linha 21. O fato denominado Fato_1 é um conjunto unitário que especifica 
lâmpada_1_apagada.  

 Raciocínios abdutivos estão sendo descritos nas linhas 23 a 28. 
Explicações_Lâmpara_1_Apagada especifica um raciocínio para encontrar hipóteses 
que explicam o Fato_1 tendo como teoria a Teoria_Não_Funcionamento. 
Explicações_Lâmpada_2_Apagada especifica algo semelhante ao primeiro raciocínio. 
As diferenças desta especificação para a primeira são: (1) em vez de referenciar um fato 
já nomeado no programa, o conjunto unitário de fatos { lâmpada_2_apagada } está 
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sendo diretamente descrito na especificação do raciocínio; (2) objetiva-se obter 
hipóteses que expliquem o fato lâmpada_2_apagada. 
Explicações_Lâmpada_1_Apagada_Lampada_2_Acesa especifica um raciocínio para 
encontrar hipóteses que explicam fatos presentes nas duas teorias definidas. Para isto, 
estão sendo descritas uma expressão para especificar a união das duas teorias e uma 
condição para correlação lógica entre elas. Outra particularidade da especificação deste 
raciocínio é o uso de uma expressão para descrever a união de dois conjuntos de fatos.  

Figura 2. Programa estabelecendo um modelo sobre o funcionamento do 
circuito da Figura 1.  

 A Figura 3 apresenta quatro exemplos de execução do programa da Figura 2 por 
meio de um interpretador da Linguagem Abd1, em fase de desenvolvimento. O 
interpretador sinaliza, com o sinal de pronto “>” na linha de comando, que aguarda a 
digitação de uma expressão descrevendo a união, a interseção e a subtração de 
raciocínios abdutivos. Em resposta à expressão digitada, o interpretador executa o 
raciocínio e apresenta como resposta um conjunto de hipóteses para explicar os fatos 
definidos no raciocínio. A Figura 3(a) ilustra a execução do raciocínio 
Explicações_Lâmpada_1_Apagada. A Figura   3(b) exemplifica uma intersecção de 
dois raciocínios, cujo resultado descreve as hipóteses que explicam, concomitantemente, 
os fatos das lâmpadas 1 e 2 estarem apagadas. A Figura 3(c) exemplifica o emprego de 
uma condição na realização de um raciocínio. Este exemplo, descreve um raciocínio 
para buscar hipóteses que explicam os fatos das lâmpadas 1 e 2 estarem apagadas, tendo 

1.    //  Teoria sobre falhas e funcionalidades que fazem as lâmpadas do circuito estarem apagadas. 
2.    Theory Teoria_Não_Funcionamento { 
3.      bateria_sem_carga → lâmpada_1_apagada ∧ lâmpada_2_apagada, 
4.      fios_rompidos → lampada_1_apagada ∧ lâmpada_2_apagada, 
5.      interruptor_1_desligado → lâmpada_1_apagada ∧ lâmpada_2_apagada, 
6.      interruptor_2_desligado → lâmpada_1_apagada 
7.    } 
8.    // Teoria sobre o que faz as lâmpadas do circuito estarem acesas. 
9.    Theory Teoria_Funcionamento { 
10.     bateria_com_carga ∧ fios_conectados ∧ interruptor_1_ligado ∧ interruptor_2_ligado → lâmpada_1_acesa, 
11.     bateria_com_carga ∧ fios_conectados ∧ interruptor_1_ligado → lâmpada_2_acesa 
12.   } 

 
13.   // Condições para correlacionar as teorias Teoria_Não_Funcionamento e Teoria_Funcionamento.  
14.   Conditions Condição_Correlação_Teorias  { 
15.     bateria_com_carga → ¬ bateria_sem_carga,  interruptor_1_desligado → ¬ interruptor_1_ligado, 
16.     interruptor_2_desligado → ¬ interruptor_2_ligado,  fios_rompidos → ¬ fios_conectados 
17.   } 
18.   // Condições que especificam que os interruptores não estão desligados.  
19.   Conditions Condição_Interruptores_Não_Desligados  {  ¬ interruptor_1_desligado, ¬ interruptor_2_desligado } 

 
20.   // Um conjunto de fatos.  
21.   Facts Fato_1 { lâmpada_1_apagada }  

 
22.   // Alguns raciocínios abdutivos.  
23.   AbductiveReasoning Explicações_Lâmpada_1_Apagada 〈 Teoria_Não_Funcionamento,  Fato_1 〉 
24.   AbductiveReasoning Explicações_Lâmpada_2_Apagada 〈 Teoria_Não_Funcionamento,  { lâmpada_2_apagada } 〉 
25.   AbductiveReasoning Explicações_Lâmpada_1_Apagada_Lâmpada_2_Acesa  〈 
26.     Teoria_Não_Funcionamento  ∪ Teoria_Funcionamento,  { lâmpada_1_apagada } ∪ { lâmpada_2_acesa }, 
27.     Condição_Correlação_Teorias  
28.    〉 



  

como condição para realização do raciocínio os interruptores 1 e 2 não estarem 
desligados. Uma particularidade presente neste exemplo é a descrição direta dos 
elementos que compõem um raciocínio (teoria, fatos e condição) na linha de comando 
do interpretador. O exemplo da Figura 3(d) mostra a execução de um raciocínio 
envolvendo conjuntamente as duas teorias definidas no programa. O raciocínio objetiva 
encontrar hipóteses que explicam os fatos lâmpada_1_apagada e lâmpada_2_acesa.  

Figura 3. Exemplos de execução do programa da Figura 2. 

4. Considerações Finais 

A Linguagem Abd1 é uma possível resposta ao problema do alto nível de conhecimento 
exigido de um programador para modelar raciocínios abdutivos utilizando os sistemas 
de programação lógica existentes. Sendo projetada especificamente para a programação 
de raciocínios abdutivos, espera-se que Abd1 possa ser utilizada por não especialistas 
em programação lógica como, por exemplo, engenheiros interessados em desenvolver 
modelos para diagnóstico de falhas em máquinas ou estudantes interessados em 
aprender sobre um assunto por meio da atividade de construir modelos sobre ele. A 
segmentação do modelo em teoria, condições, hipóteses e fatos proposta na Linguagem 
Abd1 permite uma “modularização” da base de conhecimento (programa lógico), o que 
contribui para diminuir o esforço cognitivo do programador na programação, à medida 
em que organiza o programa e facilita a reutilização e modificação do “código fonte”.        
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