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Abstract. This paper presents the main results of an abductive reasoning 

investigation. Utilizing a quaternary structure to formalize the abductive 

reasoning and a criterion to select good hypotheses this paper proposes the 

Peirce algorithm to perform abductive reasoning. This paper also compares 

abductive reasoning performed by humans and by the Peirce algorithm, it also 

presents Peirce Online system, a Web system where users utilize propositional 

logic to perform abductive reasoning. 

Resumo. Este artigo apresenta os principais resultados de uma investigação 

do raciocínio abdutivo. Utilizando uma estrutura quaternária para a 

formalização do raciocínio abdutivo em lógica e um critério para a seleção de 

boas hipóteses este trabalho propõe o algoritmo Peirce para a realização de 

raciocínios abdutivos. Este trabalho também faz uma contraposição entre 

raciocínios realizados por pessoas e pelo algoritmo Peirce e apresenta o 

sistema Peirce Online, um sistema Web onde usuários podem utilizar a lógica 

proposicional para realizar raciocínios abdutivos. 

1. Introdução 

O raciocínio abdutivo é uma forma de raciocínio utilizada para formular hipóteses que 

expliquem fatos observados tendo uma teoria como base. Possui ampla utilização em 

diversas tarefas intelectuais como diagnóstico médico, diagnóstico de falhas, descoberta 

científica, argumentação jurídica e interpretação de linguagem natural. 

 Pode-se descrever o problema do raciocínio abdutivo como um problema 

clássico de busca [Romdhane e Ayeb, 2011], como um problema de cobertura de 

conjuntos, ou um problema de raciocínio probabilístico sobre Redes Bayesianas 

[Hacking, 2001]. De especial interesse para este trabalho é a formalização por meio da 

Lógica Proposicional (LP) pela sua simplicidade, não necessidade de mensuração de 

parâmetros probabilísticos, muitas vezes difíceis de serem obtidos e definidos, e 

proximidade semântica com os conceitos de raciocínio e inferência lógica são 

classicamente tratados.  

 Algoritmos para raciocínios abdutivos [Kakas & Kowalski, 1995; Aliseda 2006; 

Christiansen, 2008; Dillig & Dillig, 2013] operam sobre uma estrutura ternária de 

raciocínio, denominada THF (Teoria, Hipóteses e Fatos) [Rodrigues, Oliveira e 

Oliveira, 2014]. Em [Rodrigues, 2014] uma estrutura quaternária, denominada TCHF 

(Teoria, Condições Aceitas, Hipóteses e Fatos), para a realização de raciocínios 



  

abdutivos é proposta e, de acordo com Rodrigues (2014), consegue englobar um aspecto 

presente em raciocínios abdutivos o qual não consegue ser comportado na estrutura THF 

sem que haja uma descaracterização do raciocínio, aspecto esse denominado Condições 

Aceitas. 

 De forma geral, podem existir várias hipóteses para explicar fatos observados. 

Entretanto, algumas hipóteses podem explicar melhor os fatos do que outras. Assim, 

raciocínios abdutivos podem ser vistos como processos de formulação de m ≥ 0 

hipóteses gerais seguido da seleção de n ≤ m boas hipóteses. 

 Este trabalho é uma versão sucinta dos resultados obtidos durante a realização de 

uma dissertação de mestrado acadêmico descrita em [Rodrigues, 2015]. O trabalho 

investigou o raciocínio abdutivo. A investigação envolveu: aspectos peculiares do 

raciocínio; formalismos utilizados para a descrição e caracterização de problemas de 

raciocínios abdutivos; a proposta de uma nova formalização; a proposta de um 

algoritmo para a realização de raciocínios abdutivos e; a comparação de raciocínios 

realizados por pessoas e por algoritmos. Dentre as contribuições destacam-se: (1) A 

proposta de uma estrutura quaternária, denominada TCHF, para formalizar o raciocínio 

abdutivo, Seção 2; (2) Um critério de seleção de boas hipóteses, Seção 3; (3) O 

algoritmo Peirce para a realização de raciocínios abdutivos, Seção 4 e; (4) O sistema 

Peirce Online onde usuários utilizam a lógica proposicional para a realização de 

raciocínios abdutivos, Seção 5. 

2. Estrutura quaternária TCHF 

A estrutura TCHF para a formalização de raciocínios abdutivos é um sistema 〈T, C, H, 

F〉 que consiste em: 

 Um conjunto finito e não vazio, T = { t1, t2, t3, ..., tm }, de proposições da LP, na 

Forma HF, denotando t1 ∧ t2 ∧ t3 ∧ ... ∧ tm. Este conjunto representa as 

proposições que devem ser assumidas como verdadeiras no momento do 

raciocínio abdutivo. 

 Um conjunto finito, C = { c1, c2, c3, ..., cp }, de proposições da LP, na Forma HF, 

denotando c1 ∧ c2 ∧ c3 ∧ ... ∧ cp. Este conjunto representa condições que devem 

ser assumidas como verdadeiras no momento do raciocínio abdutivo. 

 Um conjunto finito, H = { h1, h2, h3, ..., hn }, de proposições da LP denotando h1 

∨ h2 ∨ h3 ∨ ... ∨ hn. Este conjunto representa as hipóteses que juntamente à teoria 

(T) e às condições aceitas (C), explicam os fatos observados (F). 

 Um conjunto finito e não vazio, F = { f1, f2, f3, ..., fq }, de átomos da LP, 

denotando f1 ∧ f2 ∧ f3 ∧ ... ∧ fq. Este conjunto representa os fatos que devem ser 

explicados através do raciocínio abdutivo; estes fatos incluem evidencias, 

sintomas, observações, marcas, sinais, etc. 

 A Forma HF [Rodrigues, Oliveira e Oliveira, 2014], utilizada na definição dos 

conjuntos, é uma restrição de escrita de proposições utilizada para minimizar o tempo 

computacional de realização de raciocínios abdutivos, uma vez que, de acordo com Eiter 

e Gottlob (1995), estes são da classe de problemas NP-Completo. De acordo com 

Rodrigues, Oliveira e Oliveira, (2014), proposições na Forma HF são facilmente 



  

convertidas para proposições na Forma Normal Conjuntiva em Cláusulas Horn 

(FNCCH), e a partir desta conversão consegue-se desenvolver um algoritmo polinomial 

para a realização de raciocínios abdutivos. 

 Para a realização de um raciocínio abdutivo na estrutura TCHF, deve-se: (1) 

formular um conjunto de hipóteses H que juntamente com uma teoria T e com 

condições aceitas C explique, totalmente ou parcialmente, os fatos do conjunto F e; (2) 

satisfazer as seguintes condições: 

T ∪ C ⊭ F,    (2.1) 

T ∪ C ∪ { h } ⊨p F, ∀ h ∈ H, sendo H ≠ ∅,  (2.2) 

T ∪ C ∪ { h } ⊭ ⊥, ∀ h ∈ H, sendo H ≠ ∅.  (2.3) 

 Hipóteses satisfazendo a condição (2.2) são chamadas hipóteses candidatas. 

Hipóteses candidatas que satisfazem a condição (2.3) são hipóteses consistentes. A 

condição (2.2) utiliza um conceito de consequência lógica parcial. A definição de 

consequência lógica parcial encontra-se em [Rodrigues, Oliveira e Oliveira, 2014], e em 

essência garante que uma hipótese é considerada uma possível solução de um problema 

de raciocínio abdutivo se explicar pelo menos um dos fatos do conjunto de fatos 

observados, e não necessariamente todos, o que aconteceria se fosse utilizado o conceito 

de consequência lógica. 

3. Critério para a Seleção de Boas Hipóteses 

Critérios para seleção de boas hipóteses têm sido extensivamente considerados em 

outros trabalhos de Filosofia, Psicologia e Inteligência Artificial, mas uma formulação 

precisa deles permanece controversa. De forma geral, os critérios de força explanatória e 

complexidade de uma hipótese são recorrentes e têm conotações semelhantes em vários 

trabalhos. Por isto, este trabalho propõe, para a seleção de boas hipóteses, o emprego 

destes dois critérios: 

 Força explanatória: apesar de ser abordada com diferentes nomes e alguma 

diferença de conotação – mais explicativa [Harman, 1965], consiliência 

[Thagard, 1978; 1989], relevância [Magnani, 2009] – a força explanatória de 

uma hipótese refere-se ao quanto ela é abrangente e unificadora. Uma medida 

para a força explanatória de uma hipótese é a quantidade de fatos que ela é capaz 

de explicar. Assim, por exemplo, uma hipótese que explica 4 de 5 fatos 

observados, deve ser preferida em relação à outra que explica apenas 2 fatos.  

 Complexidade: este trabalho assume a tentativa de Aliseda (2006) e Dillig & 

Dillig (2013) para a captura do conceito de complexidade segundo a qual, deve-

se preferir, por exemplo, uma hipótese contendo uma explicação, e.g., “a”, em 

vez de uma hipótese contendo mais de uma explicação, e.g., “a e b”, ou preferir 

“a e b” em vez de “a, b e c”. 

 É definido então um Critério para a Seleção de Boas Hipóteses da seguinte 

maneira: Dado um conjunto H de hipóteses candidatas para explicar um conjunto F de 

fatos, h ∈ H é considerada uma boa hipótese se satisfaz às seguintes condições: 

 A força explanatória de h é maior ou igual a uma constante λ1. 



  

 A complexidade de h é menor ou igual a uma constante λ2. 

 A hipótese h possui complexidade mínima entre todas as hipóteses que tem a 

força explanatória máxima em H. 

 Nos experimentos realizados utilizamos os valores λ1 = 0.5 e λ2 = 5. Os valores 

de λ1 e λ2, utilizados no experimento, foram escolhidos para coincidir com fatores 

humanos. Considerando o experimento de Miller [MacKenzie, 2013], a memória 

humana e a capacidade de processamento humano estão limitadas a 7 ± 2 elementos 

simultâneos, assim λ2 = 5. Boas hipóteses explicam pelo menos 50% dos fatos 

observados, assim λ1 = 0.5. 

4. Algoritmo Peirce 

O algoritmo Peirce(T, C, H) realiza um raciocínio abdutivo. A Figura 1 apresenta o 

pseudocódigo do algoritmo Peirce. 

 

Figura 1: Algoritmo Peirce 

 Por carência de espaço não será possível detalhar os subalgoritmos do algoritmo 

Peirce, porém estes subalgoritmos podem ser encontrados em detalhes em [Rodrigues, 

2015], o Exemplo 1 demonstra o funcionamento do algoritmo Peirce: 

Exemplo 1: Este exemplo mostra a execução do algoritmo Peirce utilizando como 

cenário um circuito elétrico simples, composto de uma bateria, fios, um interruptor e 

uma lâmpada. 



  

 O algoritmo Peirce(T, C, F) recebe como entrada T = { interruptor_desligado → 

lampada_apagada, bateria_descarregada → lampada_apagada, fios_rompidos → 

lampada_apagada }, uma teoria sobre explicações que poderiam levar à lâmpada do 

circuito a estar apagada. Para o conjunto de condições aceitas vamos assumir, neste 

exemplo, que os fios utilizados no circuito são novos e que aceitamos por condição que 

fios novos não estão rompidos, assim C = { fios_novos,  fios_novos → ¬fios_rompidos } 

e para o conjunto de fatos F = { lampada_apagada }. Uma vez que T ∪ C ⊭ ⊥, o 

algoritmo Consistentes(T, C) retorna verdadeiro (linha 2), e R é preenchido com T ∪ C ∪ 

¬F na FNCCH, assim: 

 Na linha 4: R = { ¬interruptor_desligado ∨ lampada_apagada, 

¬bateria_descarregada ∨ lampada_apagada, ¬fios_rompidos ∨ lampada_apagada, 

fios_novos, ¬fios_novos ∨ ¬fios_rompidos, ¬lampada_apagada } 

 Na linha 5, após a resolução: R = { ¬interruptor_desligado, ¬bateria_descarregada, 

¬fios_rompidos } 

 Não havendo cláusulas vazias em R (testado na linha 6), as hipóteses candidatas são 

formuladas: 

 Na linha 10: H = { interruptor_desligado, bateria_descarregada, fios_rompidos, 

interruptor_desligado ∧ bateria_descarregada, interruptor_desligado ∧ 

fios_rompidos, bateria_descarregada ∧ fios_rompidos, interruptor_desligado ∧ 

bateria_descarregada ∧ fios_rompidos }. 

 Uma vez que T ∪ C ∪ { fios_rompidos } ⊨ ⊥ então todas as hipóteses que 

apresentam fios_rompidos são inconsistentes sendo assim removidas de H, restando 

como hipóteses consistentes H = { interruptor_desligado, bateria_descarregada, 

interruptor_desligado ∧ bateria_descarregada }. Na linha 12 o algoritmo calcula a força 

explanatória e complexidade de cada hipótese em H, retornando H = { 

interruptor_desligado, bateria_descarregada } por serem as hipóteses com maior força 

explanatória e menor complexidade. 

A utilização da LP com Cláusulas Horn permitiu que fosse possível a elaboração do 

algoritmo Peirce com tempo de execução O( ). Como λ2 é uma constante, 

tipicamente igual a 5, o algoritmo possui tempo de execução polinomial. Para uma 

análise mais detalhada do tempo de execução do algoritmo Peirce seria necessário 

dispor de seus subalgoritmos, estes e uma análise mais aprofundada são encontrados em 

[Rodrigues 2015].  

4.1. Pesquisa Experimental 

Uma pesquisa experimental foi realizada com o objetivo verificar a tendência das 

hipóteses computadas pelo algoritmo Peirce coincidirem com raciocínios abdutivos 

realizados por pessoas. A motivação desta pesquisa parte do entendimento deste 

trabalho de que a seleção de boas hipóteses abdutivas e a estrutura TCHF propostas são 

conceitos inspirados por fatores humanos. 

4.1.1. Hipóteses de pesquisa 

Pode-se descrever esta pesquisa, segundo a tradição Estatística de declaração de 

hipóteses nulas e alternativas: 



  

 H0: Pessoas não formulam hipóteses coincidentes com aquelas formuladas pelo 

algoritmo Peirce como solução de problemas abdutivos. 

 Ha: Pessoas formulam hipóteses coincidentes com aquelas formuladas pelo 

algoritmo Peirce como solução de problemas abdutivos. 

4.1.2. Materiais e Sujeitos da pesquisa 

Foi proposto um Questionário com 10 situações envolvendo raciocínios abdutivos. Cada 

questão apresenta uma situação onde é descrito, em português corrente e de maneira 

implícita, uma teoria, fatos observados e, em alguns casos, condições aceitas. Nas 

alternativas de cada questão apresentam-se possíveis hipóteses abdutivas. 

 O Questionário foi validado por um teste piloto envolvendo 25 estudantes de 

graduação os quais não participaram do experimento final. No experimento final um 

total de 193 estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade Campo Limpo 

Paulista participaram da pesquisa. Estes estudantes foram escolhidos de maneira 

aleatória de diferentes cursos da instituição. A Tabela 1 sintetiza o perfil dos 

participantes. 

Tabela 1: Perfil dos participantes da pesquisa. 

Sexo, n (%) Idade, em anos 

Masculino Feminino Não Identificados Faixa Média Mediana 

81 (42%) 102 (53%) 10 (5%) 18 – 60 27 24 

 De forma geral, pode-se dizer que o perfil dos participantes apresenta um 

pequeno predomínio de pessoas do sexo feminino, da faixa etária de 18 a 60 anos de 

idade, mas com média e mediana próximas de 25 anos, ou seja, mais próximas do limite 

inferior da faixa etária. 

4.1.3. Resultados 

Como medida estatística, foi utilizado o teste Qui-Quadrado (χ
2
) [Callegari-Jacques, 

2008], ao nível de significância de 1%. A Tabela 2 apresenta o resultado do 

experimento. 

Tabela 2: Resultado da verificação da tendência das soluções computadas pelo 

algoritmo Peirce coincidirem com as soluções formuladas por pessoas. 

Respostas 

aderentes 

Respostas não 

aderentes 
χ

2
 Valor p 

86 47 11,44 0,001 

 Para a população estudada o teste 
2
 sugere que a coincidência entre as respostas 

dos participantes e as soluções computadas pelo algoritmo Peirce é significante (
2
 (1) = 

11,44, p = 0,001 < 0,01). Ou seja, admite-se a hipótese alternativa. 

 Por fim, é importante ressaltar, mais uma vez, que este experimento não esgota o 

assunto, mas busca apontar um caminho para a compreensão do fenômeno da 

formulação e seleção de boas hipóteses como um fator humano. 



  

5. Peirce Online 

O sistema Peirce Online
1
 realiza raciocínios abdutivos utilizando a estrutura quaternária 

TCHF e o critério para a seleção de boas hipóteses apresentados neste trabalho. É 

implementado em um ambiente Web utilizando HTML, JavaScript e ASP.NET, 

juntamente com a linguagem de programação C#. 

 Peirce Online opera com conjuntos de proposições da LP. Para a definição de 

átomos estes devem iniciar com letras e podem ser seguidos por letras, números ou o 

símbolo subtraço (“_”), exceto para as palavras reservadas que representam conectivos 

lógicos. Os conjuntos de proposições estão restritos à Forma HF, e são declarados entre 

chaves (“{}”) e cada proposição pertencente aos conjuntos é separada por vírgula (“,”). 

 No sistema os campos Theory set e Conditions set devem ser preenchidos com 

um conjunto de proposições podendo ser utilizadas todas as formas pertencentes à 

Forma HF. O campo Facts set deve ser preenchido com um conjunto de átomos 

separados por vírgula. Para execução do raciocínio abdutivo deve-se clicar no botão 

Abductive Reasoning e o resultado será apresentado no campo Hypotheses set. 

6. Conclusão e discussão 

A utilização da estrutura TCHF mostrou aspectos positivos com relação à realização e à 

modelagem de raciocínios abdutivos, permitindo a explicitação de condições sem 

descaracterização do raciocínio. A utilização dos critérios de força explanatória e 

complexidade na formulação de um critério único, é uma decisão de design de 

algoritmos fundamentada na opção por um critério simples que funciona relativamente 

bem na prática e que obteve um resultado positivo de acordo com os resultados da 

pesquisa experimental. A escolha da LP nos proporcionou uma descomplicação e uma 

visão simples com relação à realização de raciocínios abdutivos, apesar de suas 

limitações, comparada à, por exemplo, Lógica de Primeira Ordem. O Sistema Peirce 

Online permite a criação de modelos de fenômenos, máquinas, situações do cotidiano, 

conhecimento especialista, etc. Estes modelos podem ser estruturados por diversas 

teorias e condições. O Sistema Peirce Online também pode ser útil para auxiliar pessoas 

a realizarem raciocínios, mas também pode ser empregado com objetivos específicos 

como aprendizagem, validação de teorias, etc. 

 Interessantes desafios para trabalhos futuros podem incluir investigações 

referentes a critérios de seleção de boas hipóteses, uma vez que os apresentados aqui 

tendem a serem gerais, mais critérios podem ser utilizados na realização de raciocínios 

abdutivos, sejam eles também gerais ou específicos para um domínio. A adaptação do 

algoritmo Peirce para a Lógica de Primeira Ordem é também uma interessante linha de 

pesquisa. O desenvolvimento de uma linguagem que permita a declaração de várias 

teorias, condições, fatos e, também, de raciocínios abdutivos para que sejam utilizados 

em operações de união, intersecção e subtração de raciocínios abrirá espaço para 

“programação” de raciocínios mais complexos como, por exemplo, raciocínios que se 

desenvolvem a partir da oposição dialética entre dois raciocínios mais elementares. 

                                                 

1
 http://peirceonline.gear.host 
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