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Redes bayesianas: o que são?



Redes Bayesianas (BNs)

• Modelos gráficos probabilísticos que representam um conjunto de 

variáveis e as suas dependências condicionais, na presença de incerteza, 

através de uma rede de influência representada por um grafo direto e 

acíclico (sem ciclos retroalimentados). 
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Redes Bayesianas (BNs)

• Modelos gráficos probabilísticos que representam um conjunto de 

variáveis e as suas dependências condicionais, na presença de incerteza, 

através de uma rede de influência representada por um grafo direto e 

acíclico (sem ciclos retroalimentados). 

• São formadas por nós que representam variáveis, e arcos unidirecionais, 

que representam relações causais entre elas na direção da influência 

(dos nós pai para os nós filho).
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Redes Bayesianas (BNs)

• Modelos gráficos probabilísticos que representam um conjunto de 

variáveis e as suas dependências condicionais, na presença de incerteza, 

através de uma rede de influência representada por um grafo direto e 

acíclico (sem ciclos retroalimentados). 

• São formadas por nós que representam variáveis, e arcos unidirecionais, 

que representam relações causais entre elas na direção da influência 

(dos nós pai para os nós filho).

• Baseiam-se no Teorema de Bayes para modelar a propagação das 

probabilidades ao longo da rede de influência, através de Tabelas de 

Probabilidade Condicional (CPTs)
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Estado 1 Estado 2 Estado 3

Estado 1 P(D1|A1) P(D1|A2) P(D1|A3)

Estado 2 P(D2|A1) P(D2|A2) P(D2|A3)

Estado 3 P(D3|A1) P(D3|A2) P(D3|A3)

Causa B

Estado 1 Estado 2 Estado 3

P(B1) P(B2) P(B3)



Vantagens

• O modelo traduz-se numa representação gráfica simples e intuitiva;

• Facilidade de interação do utilizador com a rede;

• Incorpora explicitamente a incerteza associada a cada ligação;

• Permite integrar informação de diversa natureza: dados empíricos, modelos 

estatísticos, modelos mecanísticos, meta-análises (literatura), inquéritos e 

avaliação de peritos;

• Permite realizar quer prognósticos (conhecer a probabilidade de um efeito tendo 

em conta uma dada causa), quer diagnósticos (conhecer a probabilidade de uma 

causa para determinado sintoma);

• Permite atualizar as evidências probabilísticas à medida que nova informação 

sobre determinada ligação se torna disponível.

=> Método com elevada aplicabilidade na área de gestão de recursos 

naturais, como ferramenta de apoio à decisão.
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Prognóstico: Probabilidade de um efeito
tendo em conta uma causa P(efeito|causa)

Definir evidências





Definir objetivo de gestão

Diagnóstico: Probabilidade de uma causa 
tendo em conta um efeito P(causa|efeito)
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Contribuição para o Projeto RIVEAL

Objetivos

• Providenciar uma ferramenta integrativa que permita analisar o efeito de 

diferentes cenários socioeconómicos, alterações climáticas e gestão de 

barragens sobre três grupos de valores de serviços de ecossistema em 

sistemas ribeirinhos afetados por grandes barragens:

1. Qualidade ecológica;

2. Valores socio-culturais;

3. Sequesto de carbono. 

• A ferramenta deverá dar apoio à tomada de decisões que visam mitigar o 

efeito das perturbações sobre estes serviços.



Passos da construção da ferramenta:

1. Elaboração de um modelo conceptual

2. Definição de variáveis (nós)

3. Definição da rede de influência

4. Discretização de variáveis contínuas

5. Construção de Tabelas de Probabilidades 

Condicionais

6. Análise de sensibilidade

7. Análise de cenários

RIVEAL-Tool
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• Cenários climáticos: 3 cenários de trajetórias de concentração de gases com 
efeito de estufa para 2050 (cenários RCP – Representative Concentration 
Pathways): 

✓ RCP2.6 – cenário de reversão

✓ RCP4.5 – cenário intermédio

✓ RCP8.5 – cenário mais pessimista

• Grau de regularização (DOR): proporção do volume total de escoamento annual 
retido pela barragem a montante de um determinado ponto.

• Intensidade de uso do solo (% de uso agrícola e urbano)

• Indicadores bióticos (selecionadas em função das respostas ao DOR e uso do 
solo): Riqueza específica (vegetação ripária, macrófitas e macroinvertebrados) e 
Abundância de guildas (vegetação ripária, macrófitas, diatomáceas e 
macroinvertebrados).

• Variáveis socio-culturais – baseadas em bibliografia e inquéritos (Rivaes et al. 
2022, J. Env. Manag. 321).

• Retenção de carbono (medições de biomassa acima do solo)

Passo 2 – Definição das variáveis
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Passo 3 – Definição da rede de influência

Exemplo: BN preliminar para a Barragem do Touvedo, Rio Lima
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Critérios:

• Baseada em limiares (quando presentes).

• Classes igualmente representadas nos dados

Passo 4 – Discretização das variáveis contínuas
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Passo 5 – Construção das Tabelas de Probabilidade Condicional

Aprendizagem automática da rede

Avaliação por peritos

Literatura e inquéritos

Determinística

Tipos de ligação:
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Passo 6 - Análise de sensibilidade

Alvo

Medir a sensibilidade dos parâmetros de saída a alterações dos parâmetros
numéricos de entrada e intermédios (probabilidades marginais e condicionais).
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Análise de cenários - evidências (prognóstico)



Análise de cenários - evidências (prognóstico)
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Análise de cenários - evidências (prognóstico)



Análise de cenários - evidências (prognóstico)

Evidência (100% de 
probabilidade de 
regulação elevada)



Análise de cenários - objectivos de gestão (diagnóstico)



Análise de cenários - objectivos de gestão (diagnóstico)

Objectivo de gestão
(maximizar a 
probabilidade dos 
indicadores de 
serviços)



Considerações finais

Principais vantagens do método como ferramenta de gestão:

• Representação gráfica intuitiva e interativa

• Facilidade na análise de cenários

• Incorporação explicita da incerteza associada a uma decisão

• Capacidade de integração de informação de diversa natureza

Principais limitações

• Morosidade na construção do modelo

• Sensibilidade dos outputs a pequenas variações de alguns 

parâmetros

• Dificuldade de validação do modelo (ex: avaliação de peritos e dados 

de bibliografia)



Obrigado!
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