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RESUMO: Uma rede bayesiana é uma forma de representar o conhecimento de um domínio 
onde não se tem certeza de todas as variáveis presentes. Através da probabilidade podemos 
responder, com níveis de certeza, a questões formuladas com base em evidências de uma 
situação. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o nosso nascimento somos submetidos a situações probabilísticas. Por exemplo, 

ao atravessar a rua, estamos rodeados de parâmetros que definem se atravessaremos a rua com 

segurança ou não, como a distância de um carro até você, a velocidade dos carros, a 

intensidade do tráfego e muitos outros. Com base nisso, decidimos qual o melhor momento 

e/ou qual o melhor lugar para realizar a travessia. Aparentemente, encaramos isso de maneira 

simples, mas simular essa tomada de decisão não é uma tarefa simples, e para isso, podemos 

utilizar redes bayesianas, que trabalham a partir do raciocínio probabilístico, e estabelecem 

um conjunto de dependências entre variáveis, que podem ser discretas ou contínuas. 

2 DESENVOLVIMENTO 

Quando nos deparamos com problemas onde não há conhecimento total de todos os 

elementos apresentados, estamos trabalhando sob incerteza. Com isso, se faz necessário 

utilizar de um percentual para definirmos qual será a melhor solução, dadas certas evidências. 

Algoritmos para diagnóstico utilizam desse método de resolução para prever qual será o 

resultado mais provável para determinado problema. Para isso é usado um importante campo 

da Matemática: a Probabilidade. A probabilidade muitas vezes é descrita na maioria das 

fontes de pesquisa como sendo um estudo de fenômenos aleatórios. 

Em um domínio composto por um agente inteligente, este agente deverá, através da 

probabilidade, determinar, por exemplo, qual a melhor ação a ser tomada baseada em 

evidências adquiridas ao longo da execução do sistema. A melhor ação é definida pela alta 



 

probabilidade dela acontecer juntamente com seu nível de utilidade. A utilidade é uma 

questão importante na hora da decisão, pois nem sempre um plano onde temos uma 

probabilidade maior de sucesso, será o melhor. Por exemplo, se quisermos sair de uma cidade 

para chegar até a cidade B até 19:00, montamos um planejamento de viagem que nos 

garantirá uma boa chance de chegar ao nosso destino a tempo. O plano X nos diz para saírmos 

com quarenta minutos de antecedência, sendo que, em média, essa distância é percorrida em 

vinte minutos. Temos que levar em consideração alguns fatores que determinam o melhor 

plano, neste caso, o atraso é um fator importante a ser levado em consideração. Vamos supor 

que temos um plano Y, que nos diz para sair com três horas de antecedência. Certamente, a 

chance de atraso para o plano Y é bem menor, mas será que é vantajoso adotar o plano Y? 

Sendo que quando chegarmos no destino, teremos um tempo muito longo de espera. O agente 

então precisa definir qual dos dois planos será o mais útil para ele, na hora de tomar sua 

decisão. De acordo com (NORVIG; RUSSEL, 1995): 

 

Teoria da decisão = teoria da probabilidade + teoria da utilidade. 

 

2.1 PROBABILIDADE 

 

Segundo (MEYER, 2000), um evento é, simplesmente, um conjuto de resultados 

possíveis, onde o evento será um subconjunto de um espaço amostral. O espaço amostral é 

constituído por todos os valores que analisaremos em um problema.  

A probabilidade de determinado evento ocorrer é dada pelo número de elementos 

contidos no evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. 

Quando precisamos calcular a probabilidade de um evento A, tal que o evento B tenha 

ocorrido, usamos probabilidade condicionada, que, de acordo com (MORGADO et al., 2004) 

pode ser descrita como: ���|�� �
��		∩	��

����
. Isto é, a probabilidade de A acontecer, tal que B, é 

igual a probabilidade de A e B acontecerem dividido pela probabilidade de B acontecer, 

sempre que P(B) > 0. Podemos reescrever isso como sendo: ���	 ∩ �� � ���|������. 

Como ���	 ∩ �� � ���	 ∩ ��, temos que ���|������ � ���|������, ou seja, ���|�� �

���|	���	�

����
, que é o Teorema de Bayes, formulado por Thomas Bayes, e apresentado após a sua 

morte, em 1763. As redes bayesianas são representações gráficas deste teorema.  

Segundo (NORVIG; RUSSEL, 1995), uma distribuição conjunta total especifica a 

probabilidade de todo evento atômico, sendo assim uma especificação completa da incerteza 



 

sobre um mundo. Um evento atômico é uma atribuição de valores a todas as variáveis 

presentes em um domínio incerto. Por exemplo, se existisse um mundo onde houvesse apenas 

uma váriavel booleana A. Os eventos atômicos seriam A = verdadeiro e A = falso. Para um 

mundo com duas variáveis booleanas A e B, teríamos que A = falso ^ B = falso seria um 

evento atômico. 

 

Tabela 1: Relação dos eventos atômicos de um domínio. 

 

Fonte: (NORVIG; RUSSEL, 1995) 

 

Tomando como exemplo de (NORVIG; RUSSEL, 1995), temos um mundo com três 

variáveis booleanas DorDeDente, Cárie e Boticão. O número de eventos atômicos é dado por 

2� neste exemplo, tendo em vista que todas as variáveis são booleanas, onde k representa o 

número de váriaveis. A distribuição conjunta total é descrita na Figura 1. Se quisermos saber, 

por exemplo, a probabilidade de Cárie ser verdadeiro, basta somar todos os eventos atômicos 

em que essa condição aparece: 

 

P(Cárie) = 0.108 + 0.012 + 0.072 + 0.008 

 

Esse processo se chama totalização ou marginalização. 

 

2.2 REDES BAYESIANAS 

 

Uma rede bayesiana pode ser representada por um grafo acíclico dirigido, onde cada nó 

terá informações probabilísticas daquele evento, e com arcos representando dependências 

entre esses eventos.  

 

 DorDeDente ¬DorDeDente 

 Boticão ¬Boticão Boticão ¬Boticão 

Cárie 0.108 0.012 0.072 0.008 

¬ Cárie 0.016 0.064 0.144 0.576 



 

 

 

Figura 1: Rede bayesiana representando uma distribuição de probabilidades. 

 

Na Figura 1, podemos analisar a representação de uma rede bayesiana simples, onde, 

para cada nó, estará atribuída uma probabilidade condicionada, relativa à probabilidade dos 

nós pais, caso houver. 

A seta representa que, neste caso, AC tem influência direta em IS, como pode ser visto 

na tabela de probabilidade condicional. Segundo (NORVIG; RUSSEL, 1995), a combinação 

da topologia com as distribuições condicionais são suficientes para especificar (de forma 

implícita) a distribuição conjunta total para todas as variáveis. 

Nota-se que não há muitos fatores para determinar o estado de insônia, apenas dois. Se 

melhorassemos essa rede, poderíamos, por exemplo, constar outras causas de insônia afetando 

diretamente a probabilidade do evento IS. Isso se deve à preguiça e ignorância, de acordo com 

(NORVIG; RUSSEL, 1995). Uma rede bayesiana representa um resumo das possíveis 

circunstâncias envolvidas em um domínio, devido à complexidade em descobrir 

probabilidades de muitas variáveis, ou irrelevância dos fatores.  

Para especificar nossa rede bayesiana precisamos dos parâmetros necessários para 

isso, e estes podem ser descobertos através das relações de dependência entre as variáveis, 



 

onde cada variável é dependente do nó pai. Neste caso, temos que a especificação dessa rede é 

dada por:  

 

P�AC, CA, IS, RT� � 	P�AC�P�CA�P�IS|AC, CA�P�RT|IS� 

 

Onde P(AC) e P(CA) representam um parâmetro cada. P(IS|AC,CA) representa quatro 

parâmetros, pois precisamos admitir todos os casos possíveis que são: P(IS|AC ^ CA), 

P(IS|¬AC ^ CA), P(IS|AC ^ ¬CA) e P(IS|¬AC ^ ¬CA). E P(RT|IS) representa dois 

parâmetros, pois temos o caso em que P(RT|IS) e P(RT|¬IS). Sendo assim, precisamos de 8 

parâmetros para especificar nossa rede bayesiana. Se usássemos a distribuição conjunta total 

nativa para esta especificação, precisaríamos de 2� – 1 parâmetros, pois todas as variáveis são 

binárias e a soma de uma distribuição de probabilidades é sempre 1, logo a última 

probabilidade poderia ser descoberta através disto. Para este exemplo temos a diferença de 31 

para 8 parâmetros, o que, computacionalmente, não daria muitos problemas, porém se 

pensarmos em redes com muitas variáveis e com mais de dois estados para cada variável, a 

diferença é muito grande. 

Dentre os exemplos de aplicação utilizando redes bayesianas, os mais comuns são 

para diagnósticos. Em um diagnóstico médico, por exemplo, um paciente informaria os seus 

sintomas, e com isso, um software pesquisaria em sua base de dados, alimentada com vários 

dados estatísticos pré-definidos ou adquiridos ao longo de seu uso, e retornaria possíveis 

doenças relativas aos sintomas apresentados, com certos níveis de chances para cada doença. 

A maioria dos sistemas de e-mail possuem filtros contra spams, que, na maioria dos casos, 

utilizam de redes bayesianas para definir qual a probabilidade de uma mensagem recebida ser 

spam ou não. 

 

3 CONCLUSÃO  

Nota-se que o uso de redes bayesianas nos proporciona um eficiente método para 

resolução de problemas. Podemos responder a consultas em redes bayesianas de maneira mais 

otimizada que em uma distribuição conjunta total, e isso é uma grande vantagem quando 

estamos lidando com agentes que precisam tomar decisões sensatas. 

Como é necessário raciocinar sob incerteza, o nível de confiança que uma rede 

bayesiana oferece, para cada variável, é uma peça-chave para escolher o próximo passo a ser 



 

seguido, e isso que a torna uma ferramenta importante quando estamos lidando com situações 

em um domínio incerto.   
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