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1 Resumo

Apresentamos nesse trabalho dois resultados da Aritmética de Peano, uma das
principais formalizações dos números naturais. Ela foi publicada pela primeira
vez em 1889 por Giuseppe Peano. A Aritmética de Peano foi descrita inicial-
mente utilizando a lógica de segunda ordem, mas aqui a estudamos utilizando
a lógica de primeira ordem. Isto é, todas as nossas fórmulas utilizam apenas
quantificadores de números.

Quais propriedades dos números naturais estão representadas nos axiomas
da Aritmética de Peano? As propriedades básicas da adição e multiplicação, a
ordenação discreta dos números naturais e a indução, esta restrita a fórmulas de
primeira ordem. Essas propriedades são suficientes para desenvolver uma parte
considerável da Teoria dos Números elementar. A partir de resultados como o
Teorema da Compacidade e o Teorema de Löwenheim–Skolem podemos obter os
chamados modelos não-padrão da Aritmética de Peano. Eles satisfazem, como
o modelo padrão N, todos os teoremas da Aritmética de Peano, e além disso
apresentam N como segmento inicial. O que os distigue dos naturais é que eles
contem elementos que são maiores que todos os números naturais padrão.

O primeiro dos resultados que apresentamos é o Overspill. Essencialmente,
esse resultado nos diz que o conjunto N não é defińıvel na Aritmética de Peano.
Isto é, não existe nenhuma fórmula φ(x) tal que, dado a pertencente a algum
modelo não padrão, φ(a) se e somente se a ∈ N. Esse resultado pode ser
utilizado tanto para auxiliar em provas quanto para construir novos modelos a
partir de outros modelos.

O segundo resultado que apresentamos está relacionado com a satisfiabil-
idade de fórmulas. Segundo o Teorema da Indefinibilidade de Tarski, não
podemos definir verdade aritmética utilizando a Aritmética de Peano. Isto
é, não existe formula Sat(x, y) tal que Sat(φ(x), a) é verdadeira se somente
se φ(a) é verdadeira nos naturais. Mas podemos obter fórmulas que resolvem
esse problema parcialmente. Dizemos que uma fórmula é Σn se ela é da forma
∃x1∀x2 · · ·Qnψ onde ψ é uma fórmula que não possui quantificadores. De modo
análogo, uma fórmula é Πn se ela é da forma ∀x1∃x2 · · ·Qnψ, onde ψ não pos-
sui quantificadores. Se considerarmos apenas essas classes de fórmulas, podemos
obter fórmulas SatΣn(x, y) e SatΠn(x, y) que são, respectivamente, Σn e Πn e
caracterizam a verdade aritmética de suas respectivas classes.

Esses resultados são exemplos dos dois pontos de vista em que podemos
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trabalhar na Aritmética de Peano, a semântica e a sintaxe.
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