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Niterói - RJ, Brasil

19 de dezembro de 2017



Universidade Federal Fluminense

Denise de Oliveira Alves Carneiro

Métodos Bayesianos de Seleção de
Variáveis
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Resumo

A quantidade de dados gerados no dia a dia tem aumentado demasiadamente e com
isso o interesse em se explicar um determinado desfecho tem-se tornado mais dif́ıcil, mui-
tas vezes pela presença da multicolinearidade. Então surge a necessidade de métodos de
seleção de variáveis que além de serem eficientes sejam mais rápidos e mais fáceis de se
utilizar. Existem vários métodos de seleção de variáveis dispońıveis na literatura. Dentre
os mais utilizados estão o critério de informação de Akaike, AIC, de informação baye-
siana, BIC, e o de informação do desvio, DIC, porém estes métodos são divididos em
dois passos, ajustar todos os modelos posśıveis e posteriormente calcular uma das medi-
das citadas para cada modelo e compará-los a fim de saber qual o melhor modelo. Como
pode-se observar estes métodos podem ser bastante trabalhosos ou até mesmo inviáveis em
alguns cenários. Uma posśıvel alternativa aos métodos clássicos é a utilização de métodos
de seleção de variáveis com o enfoque bayesiano. Os métodos bayesianos de seleção de
variáveis baseiam-se em um único ajuste e utilizam uma variável indicadora responsável
por determinar se uma variável é selecionada ou não e com isso torna posśıvel quantificar
a probabilidade de cada variável ser selecionada e a probabilidade de um determinado
modelo ser escolhido. Neste trabalho é apresentado um estudo voltado para modelos de
regressão linear múltiplo com três métodos bayesianos de seleção de variáveis: método de
seleção de variáveis de Kuo & Mallick, métodos de seleção de variáveis de Gibbs e método
de seleção de variáveis via busca estocástica. O objetivo é comparar tais métodos, através
de um estudo de simulação de dois cenários (com presença/ausência de multicolineari-
dade) e modificando o valor inicial das variáveis indicadoras. Os três métodos estudados
apresentaram bons resultados em ambos os cenários. Para os dois cenários observados o
método de seleção de variáveis via busca estocástica se mostrou o mais rápido e o melhor
por apresentar a maior probabilidade de o modelo correto ser visitado, sendo visitado
100% das vezes no cenário dependente quando as 4 primeiras variáveis indicadoras as-
sumiram como valor inicial 1. Os valores iniciais adotados para todos os métodos nos
dois cenários não influenciou no ajuste do modelo para a probabilidade a posteriori, com
exceção do método de seleção de variáveis via busca estocástica que sofreu influência
quando se inicializava as quatro primeiras covariáveis em zero, caindo absurdamente a
probabilidade. Este trabalho utilizou uma abordagem completamente Bayesiana e os re-
sultados computacionais foram obtidos por meio do R e BUGS (Bayesian inference Using
Gibbs Sampling).

Palavras-chaves: Métodos de seleção de variáveis, KM, GVS, SSVS, Inferência Bayesiana,
OpenBUGS.
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Ao Júlio por estar sempre disposto a me ajudar nessa caminha tirando as minhas
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4 Análise dos Resultados p. 31
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1 Introdução

Com o grande aumento da quantidade de dados gerados nos dias de hoje e a necessi-

dade dos pesquisadores das mais diversas áreas de entender e quantificar o tipo de relação

existente entre as variáveis coletadas, vem crescendo o emprego de técnicas estat́ısticas.

Quando tem-se o interesse em explicar um determinado desfecho, por meio de um grande

conjunto de fatores, é necessária a utilização de um modelo estat́ıstico. O interesse deste

trabalho concentra-se especificamente na classe de modelos de regressão linear múltiplo.

Suponha que um pesquisador tem interesse em analisar como a idade, o consumo

médio de bebidas alcoólicas, o ńıvel de cansaço, a velocidade (km/h) e o tempo de ex-

periência no volante (em anos) possuem relação com a quantidade de acidentes fatais no

trânsito. Considere agora que o pesquisador possui dois modelos. No primeiro modelo,

M1, estão presentes os fatores: idade, consumo médio de bebidas alcoólicas, velocidade

e ńıvel de cansaço. Já o segundo modelo, M2, é constitúıdo pelos fatores: idade, tempo

de experiência no volante e a velocidade. Note que, neste cenário, muitos outros mode-

los poderiam ser considerados. E o mais natural é se perguntar: como escolher entre os

diferentes modelos?

Quando o número de variáveis ou fatores é muito grande, pode-se encontrar proble-

mas para entender as relações de interesse entre as variáveis. Por exemplo, a existência

de alta correlação entre dois ou mais fatores pode prejudicar a estimação da variância

dos parâmetros, tornando assim as suas estimativas imprecisas. Este problema é bem co-

nhecido na literatura, e é comumente denominado como multicolinearidade (Neter et al.

1996[1]). Com o intuito de contornar este posśıvel problema e achar um modelo com um

menor número de fatores importantes para a explicação do desfecho de interesse, pode-se

utilizar seleção de variáveis. A partir dos modelos apresentados no exemplo pelo pesqui-

sador, naturalmente surge o seguinte questionamento: Qual é o “melhor”modelo, ou seja,

qual o subconjunto de variáveis explica “melhor”a variável resposta?

A literatura propõe vários métodos de seleção de variáveis. Dentre os métodos
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clássicos mais utilizados estão o coeficiente de determinação ajustado de Srivastava et

al. (1995)[2], R2
a, o critério de informação de Akaike (1976)[3], AIC, o critério de in-

formação bayesiana de Schwarz et al. (1978)[4], BIC e o critério de informação do desvio

de Celeux et al. (2006)[5], DIC. Em resumo, nestes métodos primeiramente é necessário

ajustar diversos modelos com subconjuntos de variáveis e, posteriormente, avaliar por

meio dos critérios qual destes modelos será o “melhor”.

Supondo que foram ajustados os modelosM1 eM2, para responder ao pesquisador qual

o modelo mais correto, será necessário fazer a comparação dos dois ajustes, calculando,

por exemplo, o AIC de cada um. O modelo que apresentar o menor AIC será considerado

o “melhor”.

Assumindo agora uma situação na qual o pesquisador possua 10 fatores, para saber

qual o modelo mais adequado entre todos os posśıveis, seria necessário fazer muitos ajus-

tes, 210, e calcular o AIC para cada um deles. Logo, usar esses métodos clássicos para

comparar todas as possibilidades pode ser bastante trabalhoso e até mesmo inviável em

alguns cenários. Uma alternativa a esses métodos são os métodos de seleção de variáveis

bayesianos baseados em indicadores.

Alguns métodos de seleção de variáveis bayesianas, como o método de Kuo & Mallick

(1998)[6], o de seleção de variáveis de Gibbs e o de seleção de variáveis via busca estocástica

se utilizam de uma variável indicadora para selecionar variáveis. Na verdade estes métodos

utilizam duas variáveis auxiliares: a primeira, é a indicadora, que será responsável por

indicar a presença ou ausência de um fator e a segunda é responsável por quantificar o

efeito de um fator em um problema de regressão.

O’Hara e Sillanpää (2009)[7] realizaram um estudo de revisão dos métodos de seleção

de variáveis bayesianas, incluindo os métodos de Kuo & Mallick (KM), seleção de variáveis

de Gibbs (GVS), seleção de variável via busca estocástica (SSVS), entre outros. Nesse

estudo, eles fazem uma breve revisão desses métodos, de acordo com suas propriedades,

implementando-os no OpenBUGS (2009)[8] em problemas com dados reais e simulados,

com o intuito de investigar como esses métodos funcionam na prática.

Este trabalho tem como objetivo estudar os métodos de seleção de variáveis bayesianos

de Kuo & Mallick, GVS e SSVS e, por meio de um estudo de simulações, verificar o

comportamento destes em cenários distintos, verificando a performance dos mesmos na

presença e na ausência de multicolinearidade, por exemplo.

No presente trabalho, no Caṕıtulo 1 consta uma breve introdução sobre o assunto
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que será abordado. No Caṕıtulo 2 são apresentados os objetivos a serem alcançados. No

Caṕıtulo 3 apresentam-se o modelo de regressão linear múltiplo, alguns conceitos básicos

de inferência bayesiana e a estimação dos parâmetros, além dos métodos de seleção de

variáveis bayesianas que são o foco deste trabalho. No Caṕıtulo 4 é realizado um estudo

de simulação dividido em dois cenários e em 4 casos para cada cenário. Por último, no

Caṕıtulo 5, são apresentados as conclusões sobre as simulações realizadas no caṕıtulo

anterior.



14

2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é estudar os métodos de seleção de variáveis baye-

sianas de Kuo & Mallick , Gibbs e seleção de variáveis via busca estocástica no contexto

de modelos lineares.

Como objetivos secundários tem-se:

• fazer uma breve introdução sobre a fundamentação teórica do modelo de regressão

linear múltiplo e inferência bayesiana;

• apresentar os algoritmos dos métodos de simulação de Monte Carlo via Cadeias de

Markov (MCMC) que serão utilizados para se fazer inferência no modelo estudado;

• estudar os métodos de seleção de variáveis bayesianos de Kuo & Mallick, seleção de

Gibbs e o de seleção de variáveis via busca estocástica, identificando diferenças e

similaridades nos mesmos e;

• fazer um estudo de simulações sob diferentes aspectos com o aux́ılio do programa

OpenBUGS, incluindo presença/ausência de multicolinearidade.
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3 Materiais e Métodos

Neste caṕıtulo serão apresentadas as definições básicas do modelo de regressão linear

múltiplo, inferência bayesiana e os métodos de seleção de variáveis bayesianos baseados

em indicadoras: Kuo & Mallick, seleção de variáveis de Gibbs e o de seleção de variáveis

via busca estocástica que serão abordados neste trabalho.

3.1 Modelo de Regressão Linear Múltiplo

Pela necessidade de se analisar a associação entre várias variáveis em diversas áreas,

como, por exemplo, Biologia, Economia, Psicologia, entre outras, tornou-se imprescind́ıvel

a utilização de modelos estat́ısticos. Suponha que um nutricionista quer analisar a relação

da porcentagem de carboidratos, com as seguintes variáveis: porcentagem de protéınas,

peso (kg) e idade de um paciente. Uma das ferramentas que a Estat́ıstica dispõe para

avaliar e quantificar essas posśıveis relações é o modelo de regressão linear múltiplo. O

modelo de regressão linear múltiplo é um caso espećıfico de modelos lineares. Esse modelo

pode ser definido como um meio formal de expressar a relação estat́ıstica entre duas ou

mais variáveis que sejam lineares nos parâmetros. Considere um experimento com n

unidades experimentais. A variável resposta da i-ésima unidade experimental, também

denominada variável dependente, será denotada por Yi e pode ser predita a partir de um

conjunto de p variáveis explicativas, também conhecidas como variáveis independentes,

denotadas aqui por xi = (xi1, xi2, ..., xip)
′, i = 1, 2, ..., n. Para a descrição do modelo

abaixo utilizou-se como suporte Neter et al. (1996)[1]. Essa relação pode ser indicada

por:

Yi = β1xi1 + β2xi2 + ...+ βpxip + εi, i = 1, 2, ..., n, (3.1)

na qual, β=(β1, β2, ..., βp)
′ é o vetor de parâmetros que têm-se interesse em estimar, βj,

j = 1, ..., p, representa o efeito na variável resposta quando a j-ésima variável explicativa

sofre um acréscimo unitário ao mesmo tempo que as outras variáveis explicativas se matem

constantes e εi é o erro aleatório da i-ésima unidade experimental, em que εi ∼ N(0, τ−1),
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no qual τ é uma função da variância σ2 chamada de precisão, τ = 1/σ2.

Para facilitar a apresentação dos cálculos necessários para se fazer inferência no mo-

delo, pode-se reescrever a Equação 3.1 na forma matricial :

Y = Xβ + ε, ε ∼Nn(0, τ−1In), (3.2)

na qual, Nn e In denotam, respectivamente, a distribuição normal multivariada de ordem

n e uma matriz identidade de ordem n,

Y =


Y1

Y2
...

Yn


n×1

, X =


x11 . . . x1p

x21 . . . x2p
...

. . .
...

xn1 . . . xnp


n×p

, β =


β1

β2
...

βp


p×1

e ε =


ε1

ε2
...

εn


n×1

.

No exemplo anteriormente apresentado, a variável resposta é a porcentagem de car-

boidratos (Y ) e as variáveis explicativas são a porcentagem de protéınas (x1), peso (x2)

e idade (x3). Assumindo hipoteticamente para este exemplo que β1 > 0, β2 < 0 e β3 < 0,

pode-se dizer que β1 é o aumento esperado na porcentagem de carboidratos ao se au-

mentar em 1% a porcentagem de protéına, considerando as demais variáveis fixas, β2 é

a diminuição esperada na porcentagem de carboidratos ao se aumentar em 1kg o peso,

mantendo as outras variáveis fixas, e β3 é a diminuição esperada na porcentagem de

carboidratos ao se aumentar em 1 ano a idade, mantendo fixas as outras variáveis.

A situação apresentada é um problema clássico e recorrente em diversas áreas. Para

se resolver o problema é necessário conhecer as relações entre a variável resposta e as

variáveis independentes, isto é, conhecer o vetor β e a precisão τ . Neste trabalho, o vetor

de parâmetros desconhecidos será denotado por θ = (β, τ)′.

O conjunto de técnicas utilizadas para revelar algumas informações sobre o vetor de

parâmetros desconhecido é chamado de inferência. A inferência pode ser abordada sob

duas perspectivas, uma com enfoque clássico (ou frequentista) e a outra bayesiana. Este

estudo terá uma abordagem completamente bayesiana.

3.2 Inferência Bayesiana

A inferência bayesiana consiste na incorporação de informações subjetivas, que aper-

feiçoam o conhecimento sobre algum problema, com a ajuda do Teorema de Bayes. O
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vetor de parâmetros de interesse desconhecido será representado por θ, que pode assumir

valores em Θ, e é considerado aleatório o que torna posśıvel atribuir distribuições para

θ sob o ponto de vista bayesiano. O conhecimento inicial que se tem sobre o vetor de

parâmetros de interesse desconhecido é representado pela distribuição a priori, p(θ), e

toda outra informação que seja relevante é expressa pela função de verossimilhança. Por

meio da combinação da distribuição a priori com a função de verossimilhança, torna-se

posśıvel achar a distribuição atualizada dos parâmetros de interesse, chamada de distri-

buição a posteriori, via Teorema de Bayes.

Com base em Migon e Gamerman (1999)[9] tem-se:

p(θ|Y) =
L(θ|Y)p(θ)

p(Y)
, (3.3)

no qual p(θ|Y) é a distribuição a posteriori de θ, L(Y|θ) é a função de verossimilhança

e p(Y) é a distribuição marginal de Y. Como 1/p(Y) funciona como constante normali-

zadora de p(θ|Y) e não depende de θ, a Equação 3.3 pode ser reescrita como:

p(θ|Y) ∝ L(θ|Y)p(θ), (3.4)

em que o śımbolo ∝ significa proporcionalidade.

O cálculo da distribuição a posteriori de interesse geralmente envolve um grande

número de integrações, principalmente no caso em que θ tem muitas componentes. Este

grande número de integrações pode gerar transtornos como, por exemplo, a distribuição

a posteriori não ter uma forma anaĺıtica fechada, tornando imposśıvel resolver o problema

de maneira anaĺıtica. Logo, uma maneira de contornar esse problema será obter amostras

dessa distribuição e recorrer a algum método de aproximação, que são bem úteis nesses

casos. Os métodos utilizados neste trabalho serão os métodos de simulação de Monte

Carlo via Cadeias de Markov (MCMC), apresentados detalhadamente em Gamerman e

Lopes (2006)[10].

Uma cadeia de Markov pode ser definida de maneira simples como um processo es-

tocástico no qual os estados passados e futuros são independentes, dado o estado presente.

O MCMC tem como ideia central construir uma cadeia de Markov em que seja fácil gerar

uma amostra e tenha distribuição estacionária dada pela distribuição de interesse, que

neste caso é a distribuição a posteriori. Esta cadeia de Markov deve ser homogênea, isto

é, as probabilidades de transição de um estado para o outro não dependem do tempo

de iteração; irredut́ıvel, ou seja, deve ser posśıvel chegar de um estado à qualquer outro

estado em um número finito de iterações; e também aperiódica, não havendo estados ab-
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sorventes. Quando a convergência da cadeia for atingida significa que as amostras estão

sendo geradas da distribuição estacionária.

Há vários métodos de construção da cadeias de Markov. Neste trabalho serão utiliza-

dos o algoritmo de Metropolis-Hastings e o amostrador de Gibbs, que estão entre os

mais empregados.

O algoritmo de Metropolis-Hastings foi proposto primeiramente por Metropolis

et al. (1953)[11] e futuramente estendido por Hastings (1970)[12]. Este método é uti-

lizado para gerar amostras da distribuição de interesse da qual não é posśıvel obter as

condicionais completas na forma anaĺıtica fechada. Para cada parâmetro, a distribuição

condicional completa é a distribuição deste parâmetro condicionada a todos os outros

parâmetros.

Nesta situação, são gerados valores para cada parâmetro segundo uma distribuição

auxiliar, chamada de distribuição proposta, e esses valores são aceitos ou não com uma

certa probabilidade. Assumindo p(·) como as distribuições condicionais completas e q(·)
a distribuição auxiliar, o algoritmo de Metropolis-Hastings pode ser representado por:

(i) Inicializa-se o contador j = 1 e especifique um valor inicial θ(0) para θ.

(ii) Gera-se um valor θ′ da distribuição proposta q(θ′|θ(j−1)).

(iii) Aceita-se o valor gerado em (ii) com probabilidade α(θ, θ′) = min
{

1, p(θ′)q(θ(j−1)|θ′)
p(θ(j−1))q(θ′|θ(j−1))

}
.

Se o valor for aceito, θ(j) = θ′. Caso contrário, a cadeia não se move e θ(j) = θ(j−1).

(iv) Atualiza-se o contador de j para j+1 e retorna-se ao passo (ii) até que a convergência

seja obtida.

Supondo que a partir da iteração J a convergência foi atingida, pode-se considerar os

valores simulados a partir desta iteração como uma amostra aproximada da distribuição

a posteriori de θ.

O amostrador de Gibbs, apresentado por Geman e Geman (1984)[13] e dissemi-

nado por Gelfand e Smith (1990)[14], no qual a distribuição proposta é a própria dis-

tribuição condicional completa do parâmetro que está sendo amostrado, devendo ser

conhecida, fazendo com que a probabilidade de aceitação seja igual a 1, ou seja, todo

valor gerado é aceito. Representando as componentes de um vetor paramétrico de θ

como θj para todo j, e a distribuição condicional completa como p(θj|θ−j), no qual

θ−j = (θ1, ..., θj−1, θj+1, ..., θk)
′, o algoritmo amostrador de Gibbs pode ser descrito por:
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(i) Fixa-se um valor arbitrário inicial para θ(0) para θ e inicializa-se o contador j = 1.

(ii) Obtém-se um novo valor θj a partir de θ(j−1) através de gerações sucessivas de:

θ
(j)
1 ∼ p(θ1|θ(j−1)2 , ..., θ

(j−1)
k )

θ
(j)
2 ∼ p(θ2|θ(j)1 , θ

(j−1)
3 , ..., θ

(j−1)
k )

θ
(j)
3 ∼ p(θ3|θ(j)1 , θ

(j)
2 , θ

(j−1)
4 , ..., θ

(j−1)
k )

...

θ
(j)
k ∼ p(θk|θ(j)1 , θ

(j)
2 , ..., θ

(j)
k−1).

(iii) Atualiza-se o contador de j para j+1 e retorna-se ao passo (ii) até que a convergência

seja obtida.

Após uma breve descrição de alguns conceitos básicos necessários para a realização

da inferência bayesiana, é posśıvel discutir a estimação dos parâmetros desconhecidos do

modelo de regressão linear múltiplo apresentado na seção anterior sob o ponto de vista

bayesiano.

3.3 Estimação dos parâmetros do Modelo de Regressão

Linear Múltiplo

Esta seção abordará a estimação dos parâmetros, β e τ , para o modelo de regressão

linear múltiplo apresentado anteriormente, por meio da inferência bayesiana, e a imple-

mentação do amostrador de Gibbs. Da Equação 3.2 tem-se que:

Y ∼ Nn(Xβ, τ−1In), (3.5)

ou seja, Y segue uma distribuição Normal Multivariada de ordem n com valor esperado

E(Y) = Xβ e matriz de covariâncias V ar(Y) = τ−1In, em que In é a matriz identidade

de ordem n.

Pode-se escrever de forma hierárquica o modelo de regressão linear múltiplo com
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enfoque bayesiano, da seguinte maneira:

Yi ∼ N(µi, τ
−1), i = 1, ..., n,

µi = β1xi1 + β2xi2 + ...+ βpxip, i = 1, ..., n,

βj ∼ N(Aj, Dj), j = 1, ..., p,

τ ∼ G(c, d).

Note que atribui-se uma distribuição a priori Normal Univariada para o efeito da j-

ésima covariável (βj) com média Aj e variância Dj e Gama para o parâmetro de precisão

(τ), com parâmetros c e d, em que, Aj,Dj, j = 1, ..., p, c e d são conhecidos.

Para fazer inferência no modelo apresentado acima, é necessário conhecer a sua função

de verossimilhança, definida por:

L(β, τ |Y) = |τ |
n
2 (2π)−

n
2 exp

{
−τ

2
(Y−Xβ)′(Y−Xβ)

}
IRp(β) I(0,∞)(τ), (3.6)

na qual Rp = (−∞,∞)1 × ...× (−∞,∞)p.

Neste trabalho, será assumida independência a priori para β e τ , logo, a distribuição

a priori conjunta para θ será dada por:

p(θ) = p(β)p(τ). (3.7)

A partir do Teorema de Bayes (3.3), da função de verossimilhança (3.6) e da distri-

buição a priori conjunta (3.7), apresentados anteriormente, pode-se escrever a distribuição

a posteriori conjunta, como:

p(β, τ |Y) ∝ |τ |
n
2 exp

{
−τ

2
(Y−Xβ)′(Y−Xβ)

}
(3.8)

× exp

{
−1

2
(β −A)′ D−1(β −A)

}
τ c−1e−dτ IRp(β) I(0,∞)(τ).

Após a especificação da distribuição a posteriori conjunta (3.8), pode-se agora escrever

as distribuições condicionais completas que serão utilizadas no amostrador de Gibbs. A

distribuição condicional completa de β será dada por:

p(β|τ,Y) ∝ exp

{
−1

2

[
β′(τX ′X +D−1)β − 2β′(τX ′Y +D−1A)

]}
IRp(β).

Note que, após algumas operações algébricas, β tem distribuição condicional completa
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conhecida:

β| τ,Y ∼ Nn

(
τX ′Y +D−1A

τX ′X +D−1
, (τX ′X +D−1)−1

)
.

A distribuição condicional completa de τ é dada por:

p(τ |β,Y) ∝ τ (
n
2
+c)−1e−dτ I(0,∞)(τ),

e, portanto,

τ |β,Y ∼ G

(
n

2
+ c, d

)
.

Depois de todos os cálculos feitos, pode-se facilmente implementar o amostrador de

Gibbs, pois as condicionais completas são conhecidas, gerando valores alternados destas

distribuições.

Ao se trabalhar com um número grande de variáveis explicativas, isto é, quando p

é demasiadamente grande, pode-se enfrentar alguns problemas, como, por exemplo, a

presença de multicolinearidade, que consiste em um problema de alta correlação entre

duas ou mais variáveis explicativas, tornando assim as estimativas dos parâmetros impre-

cisa. Para tentar contornar situações problemáticas oriundas de se trabalhar com muitas

variáveis explicativas, serão utilizados métodos bayesianos de seleção de variáveis.

3.4 Métodos de Seleção de Variáveis Bayesianos

O principal objetivo dos métodos de seleção de variáveis é selecionar o “melhor”subcon-

junto de variáveis explicativas, isto é, as variáveis que de fato estão relacionadas com a

variável resposta. Mitchell e Beauchamp (1988)[15] citam alguns motivos para a seleção

de variáveis: expressar a relação entre a variável resposta e as explicativas da maneira mais

simples posśıvel, identificar variáveis explicativas que sejam importantes e insignificantes,

reduzir custo e aumentar a precisão das estimativas e previsões estat́ısticas.

Existem vários métodos para selecionar subconjuntos de variáveis na literatura. Den-

tre os mais conhecidos e mais utilizados, pode-se citar o critério de informação de Akaike,

AIC, proposto por Akaike (1976)[3], definido como:

AIC = −2ln(L(θ̂|Y)) + 2p,

e o critério de informação bayesiana, BIC, proposto por Schwarz et al.(1978)[4], definido
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como:

BIC = −2ln(L(θ̂|Y)) + pln(n),

no qual L(θ̂|Y) é a função de verossimilhança, p é o número de parâmetros a ser estimado e

n o número de observações da amostra. O AIC e o BIC são critérios baseados no máximo

da função de verossimilhança. Já o critério de informação do desvio de Celeux et al.

(2006)[5], DIC, é definido como:

DIC = D(θ̂) + 2pD,

sendo D(θ̂) a média a posteriori do desvio e pD o número real de parâmetros. O DIC

é uma generalização do BIC. Para todos esses métodos, quanto menor for o valor obtido

melhor será o modelo. Entretanto, para aplicação destes métodos é necessário fazer todos

os ajustes posśıveis com subconjuntos de variáveis explicativas e depois calcular as medidas

para todos e compará-los para determinar qual o ajuste é mais adequado.

As medidas AIC, BIC e DIC, entre outras, são utilizadas para fazer essas comparações.

Suponha que no exemplo inicial existem 3 covariáveis, p = 3, e a quantidade de modelos

posśıveis neste cenário será 23 = 8. Sendo assim, seria necessário fazer 8 ajustes para

então escolher o “melhor”modelo dentre todos os posśıveis. Se a quantidade de variáveis

explicativas fosse maior? Por exemplo, se p = 10, existiriam 210 = 1.024 modelos para

serem comparados e vale ressaltar que no cenário com 10 ou mais variáveis é muito comum

em áreas como Biologia, Farmácia, Economia, etc.

Quando p é demasiadamente grande, torna-se interessante utilizar métodos de seleção

de variáveis bayesianos, que podem ser mais práticos e menos trabalhosos. Alguns exem-

plos são o método de seleção de variáveis de Kuo & Mallick, o método de seleção de Gibbs,

seleção de variáveis via busca estocástica, entre outros. Os métodos de seleção de variáveis

bayesianos consistem em se fazer um único ajuste e possuem variáveis indicadoras que

sinalizam se a variável explicativa foi ou não selecionada.

Voltando ao exemplo com 3 variáveis independentes e utilizando um dos métodos de

seleção de variáveis bayesianos, no decorrer do processo será obtida a seguinte matriz com
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amostras da distribuição a posteriori das variáveis indicadoras:

1 0 0

1 1 0

1 1 0

1 0 1
...

...
...

1 1 0


,

em que a primeira linha [1 0 0] indica que somente a variável x1 foi selecionada. Agora,

suponha que o modelo “correto”seja o modelo que inclui as variáveis 1 e 2. Sendo assim, é

posśıvel quantificar a porcentagem de vezes que cada variável é selecionada e, além disso,

a porcentagem de vezes que o modelo “correto”é visitado.

Note que pode-se pensar no problema de seleção de variáveis como um problema de

decidir quais parâmetros βj’s são iguais a zero. No contexto de distinguir entre efeitos

grandes e pequenos, deve-se utilizar distribuições a priori que expressem a crença de que

existem coeficientes grandes.

Alguns dos métodos estudados neste trabalho constroem distribuições a priori como

uma mistura de duas distribuições, uma concentrada no zero e outra com massa espalhada

em um intervalo de valores plauśıveis. Elas são conhecidas como distribuições spike e slab,

respectivamente .

Como pode-se ver, estas duas distribuições serão úteis para o propósito de selecionar

variáveis, pois elas classificarão os coeficientes da regressão em dois grupos: o primeiro

consiste dos regressores importantes e o segundo dos efeitos negligenciáveis.

Para apresentar os métodos que serão estudados neste trabalho,será necessário definir

duas variáveis auxiliares para cada uma das variáveis explicativas. A primeira é a variável

indicadora citada anteriormente, que será denotada por γj. Quando γj = 1, indica-se a

presença, e se γj = 0 indica-se a ausência da j-ésima covariável e irá denotar quando a

variável está na parte slab ou spike da distribuição a priori. A segunda variável auxiliar

quantifica o efeito da j-ésima covariável denotada por φj. Tem-se que φj = βj, se γj = 1,

para isso basta definir βj = γjφj.

As diferentes maneiras de gerenciar βj, φj e γj definem os seguintes métodos de seleção

de variáveis.
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3.4.1 Kuo & Mallick (KM)

O primeiro método de seleção de subconjuntos de variáveis explicativas no modelo

de regressão linear múltiplo que será estudado, trata-se de um método simples, apresen-

tado por Kuo & Mallick (1998)[6] que foi motivado por George e McCulloch (1993)[16] .

Esse método define βj = φjγj e propõe assumir a priori que as duas variáveis auxiliares

utilizadas para quantificar o efeito são independentes, logo p(φj, γj) = p(φj)p(γj). Neste

método, φj será sorteada da distribuição condicional completa, mas se γj = 0, o sorteio

será da própria distribuição a priori.

Neste cenário, o modelo hierárquico poderá ser escrito como:

Yi ∼ N(µi, τ
−1), i = 1, ..., n,

µi = φ1γ1xi1 + φ2γ2xi2 + ...+ φpγpxip, i = 1, ..., n,

φj ∼ N(φ0j, Dj), j = 1, ..., p,

γj ∼ Bernoulli(pj), j = 1, ..., p,

τ ∼ G(c, d).

Note que atribui-se uma distribuição a priori Normal Univariada para cada variável

auxiliar (φj) com média φ0j e variância Dj, logo pode se escrever φ ∼ Np(φ0, D0), onde

φ0 = (φ01, φ02, ..., φ0p)
′ e D0 = diag(D1, D2, ..., Dp), Bernoulli para as indicadoras de

presença ou ausência das covariáveis (γj, j = 1, ..., p) e Gama para o parâmetro de precisão

(τ).

Para fazer inferência no modelo apresentado acima, é necessário conhecer a função de

verossimilhança, definida por:

L(φ,γ, τ |Y) = |τ |
n
2 (2π)−

n
2 exp

{
−τ

2
(Y−X∗φ)′(Y−X∗φ)

}
(3.9)

× IRp(φ) I{0,1}p(γ) I(0,+∞)(τ),

em que X∗ = [X1γ1, ..., Xpγp] e {0, 1}p = {0, 1}1 × ... × {0, 1}p, além da distribuição

a priori conjunta de θ = (φ,γ, τ)′, assumindo independência a priori para τ , φ e γ que

é dada por:

p(θ) = p(φ,γ, τ) ∝ exp

{
−1

2
(φ− φ0)′ D−10 (φ− φ0)

}
τ c−1 (3.10)

× e−dτ
p∏
j=1

[
p
γj
j (1− pj)1−γj I{0,1}(γj)

]
IRp(φ) I(0,+∞)(τ).
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A partir do Teorema de Bayes (3.3), da função de verossimilhança (3.9) e da dis-

tribuição a priori conjunta (3.10) apresentados acima, pode-se escrever a distribuição

a posteriori conjunta como:

p(θ|Y) = p(φ,γ, τ |Y) ∝ |τ |
n
2 exp

{
−τ

2
(Y−X∗φ)′(Y−X∗φ)

}
× exp

{
−1

2
(φ− φ0)′ D−10 (φ− φ0)

}
τ c−1 (3.11)

× e−dτ
p∏
j=1

[
p
γj
j (1− pj)1−γj I{0,1}(γj)

]
IRp(φ) I(0,+∞)(τ).

Depois de especificar a distribuição a posteriori conjunta (3.11), pode-se agora escre-

ver as distribuições condicionais completas que serão utilizadas no amostrador de Gibbs.

A distribuição condicional completa de φ é dada por:

p(φ|τ,γ,Y) ∝ exp

{
−1

2

[
τ (Y−X∗φ)′(Y−X∗φ) + (φ− φ0)′ D−10 (φ− φ0)

]}
IRp(φ).

Após fazer algumas operações algébricas é posśıvel observar que φ tem distribuição co-

nhecida Normal Multivariada de ordem p, dada por:

φ| τ,γ,Y ∼ Np

(
τX∗

′
Y +D−10 φ0

τX∗
′
X∗ +D−10

, (τX∗
′
X∗ +D−10 )−1

)
.

A distribuição condicional completa da precisão, τ , é representada por:

p(τ |γ,φ,Y) ∝ τ (
n
2
+c)−1exp

{
−τ
[

1

2
(Y−X∗φ)′(Y−X∗φ) + d

]}
I(0,∞)(τ).

Note que τ tem distribuição conhecida dada por:

τ |γ,φ,Y ∼ G

(
n

2
+ c,

1

2
(Y−X∗φ)′(Y−X∗φ) + d

)
.

A distribuição condicional completa de γj é expressa por:

γj|φ, τ,Y ∼ Bernoulli( p̃j ),

com p̃j =
ej

(ej + fj)
, em que:

ej = pjexp
{
−τ

2
(Y−Xφ∗)′(Y−Xφ∗)

}
I{1}(γj)
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e

fj = (1− pj)exp
{
−τ

2
(Y−Xφ∗∗)′(Y−Xφ∗∗)

}
I{0}(γj),

no qual φ∗ = φ|γ = 1,φ∗ = [φ1, ..., φj] e φ∗∗ = φ|γ = 0,φ∗∗ = [0, ..., 0].

Observa-se que para o método KM, φj e γj são considerados independentes a priori, já

para os métodos que serão abordados a seguir isso não ocorrerá, φj e γj serão considerados

dependentes.

3.4.2 Seleção de variáveis de Gibbs (GVS)

O segundo método a ser apresentado é conhecido como seleção de variáveis de Gibbs

(do inglês, Gibbs Variable Selection - GVS) e foi desenvolvido a partir da ideia de Carlin

e Chibi (1995)[17] por Dellaportas et al. (1998)[18]. O método também define βj =

φjγj. Carlin e Chibi (1995) sugerem um método em que se faz pequenas modificações no

amostrador de Gibbs de acordo com determinadas situações, com objetivo de resolver os

problemas de convergência das cadeias de Markov.

Para φj|γj = 1, φj será amostrado igual ao método citado anteriormente. Para contor-

nar o problema de uma distribuição a priori muito vaga para φj|γj = 0 como no método

anterior, em que φj|γj = 0 e φj|γj = 1 eram selecionados de uma mesma distribuição a

priori, o GVS sugere empregar uma pseudo-priori; favorecendo saltos entre as iterações

do MCMC. Este método assume dependência entre as distribuições a priori de φj e γj,

ou seja, p(φj, γj) = p(φj|γj)p(γj). Será adotado uma distribuição mista a priori para φj

dada por:

p(φj|γj) = (1− γj)N(µ̃j, Sj) + γjN(0, ν2), (3.12)

em que a distribuição a priori slab é uma distribuição normal com média 0 e variância

ν2 e a distribuição a priori spike é uma distribuição normal com média a posteriori de

βj, µ̃j, e variância a posteriori de βj, Sj, por exemplo.

Neste cenário, o modelo hierárquico poderá ser escrito como:

Yi ∼ N(µi, τ
−1), i = 1, ..., n,

µi = φ1γ1xi1 + φ2γ2xi2 + ...+ φpγpxip, i = 1, ..., n,

φj|γj ∼ (1− γj)N(µ̃j, Sj) + γjN(0, ν2), j = 1, ..., p,

γj ∼ Bernoulli(pj), j = 1, ..., p,

τ ∼ G(c, d).
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Note que atribuiu-se as mesmas distribuições a priori utilizada no KM para γj e

τ . Para fazer inferência no modelo apresentado acima, é necessário conhecer a função

de verossimilhança que será a mesma do KM, dada por (3.9) e a distribuição a priori

conjunta de θ = (φ,γ, τ)′, assumindo dependência a priori entre φj e γj, dada por:

p(θ) = p(φ,γ, τ) ∝
p∏
j=1

[
(1− pj)

1√
Sj
exp

{
− 1

2Sj
(φj − µ̃j)2

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ν2
exp

{
− 1

2ν2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
(3.13)

× τ c−1 e−dτ IRp(φ) I(0,+∞)(τ).

A partir do Teorema de Bayes (3.3), da função de verossimilhança (3.9) e da dis-

tribuição a priori conjunta (3.13) apresentados acima, pode-se escrever a distribuição

a posteriori conjunta como:

p(θ|Y) = p(φ,γ, τ |Y) ∝ |τ |
n
2 exp

{
−τ

2
(Y−X∗φ)′(Y−X∗φ)

}
×

p∏
j=1

[
(1− pj)

1√
Sj
exp

{
− 1

2Sj
(φj − µ̃j)2

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ν2
exp

{
− 1

2ν2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
(3.14)

× τ c−1 e−dτ IRp(φ) I(0,+∞)(τ).

Depois de especificar a distribuição a posteriori conjunta (3.14), pode-se agora escre-

ver as distribuições condicionais completas que serão utilizadas.

A distribuição condicional completa de φ é desconhecida e dada por:

p(φ|τ, γ, Y ) = exp
{
−τ

2
(Y −X∗φ)′(Y −X∗φ)

}
×

p∏
j=1

[
(1− pj)

1√
Sj
exp

{
− 1

2Sj
(φj − µ̃j)2

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ν2
exp

{
− 1

2ν2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
IRp(φ).

A distribuição condicional completa da precisão, τ , é conhecida e equivale a represen-

tada no KM por:

τ |γ, φ, Y ∼ G

(
n

2
+ c,

1

2
(Y −X∗φ)′(Y −X∗φ) + d

)
.
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A distribuição condicional completa de γj é desconhecida e pode ser expressa por:

p(γ|φ, τ, Y ) = exp
{
−τ

2
(Y −X∗φ)′(Y −X∗φ)

}
×

p∏
j=1

[
(1− pj)

1√
Sj
exp

{
− 1

2Sj
(φj − µ̃j)2

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ν2
exp

{
− 1

2ν2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
.

3.4.3 Seleção de variáveis via busca estocástica (SSVS)

O método de seleção de variáveis via busca estocástica (do inglês, Stochastic Se-

arch Variable Selection - SSVS) foi inicialmente apresentado por George and McCulloch

(1993)[16] e adaptado para vários outros tipos de modelos, inclusive para os modelos de

regressão múltiplos por Brown et al. (1997)[19]. Diferentemente dos métodos apresenta-

dos anteriormente, defini-se βj = φj, mas a dependência entre φj e γj é assumida, ou seja,

p(φj, γj) = p(φj|γj)p(γj). Será adotada uma distribuição mista a priori para φj dada por:

p(φj|γj) = (1− γj)N(0, ψ2) + γjN(0, gψ2), (3.15)

no qual a primeira densidade é a distribuição a priori spike e a segunda a distribuição

a priori slab. Pela construção da distribuição a priori acima, percebe-se que ψ2 deve

assumir valores pequenos e g é o responsável por “espalhar”a distribuição. Em contra-

partida com o GVS, neste método os valores a priori dos parâmetros afetam a posteriori

quando γj for igual a zero.

No SSVS como µi não depende da variável indicadora, quando assumi-se γj = 0

a primeira parte da distribuição a posteriori que é a função de verossimilhança, conti-

nua sendo a mesma com a presença da variável auxiliar do efeito φ. Já para o GVS a

função verossimilhança depende da variável indicadora e quando esta assumi o valor 0 a

variável responsável por quantificar o efeito some, fazendo com que os valores a priori

dos parâmetros não afetem a posteriori quando γj for igual a zero.
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Neste cenário, o modelo hierárquico poderá ser escrito como:

Yi ∼ N(µi, τ
−1), i = 1, ..., n,

µi = φ1xi1 + φ2xi2 + ...+ φpxip, i = 1, ..., n,

φj|γj ∼ (1− γj)N(0, ψ2) + γjN(0, gψ2), j = 1, ..., n,

γj ∼ Bernoulli(pj), j = 1, ..., n,

τ ∼ G(c, d).

Note que atribuiu-se as mesmas distribuições a priori utilizadas nos métodos anteriores

para γj e τ . Para fazer inferência no modelo apresentado acima, é necessário conhecer a

função de verossimilhança que diferentemente dos outros métodos será:

L(φ,γ, τ |Y) = |τ |
n
2 (2π)−

n
2 exp

{
−τ

2
(Y−Xφ)′(Y−Xφ)

}
(3.16)

× IRp(φ) I{0,1}p(γ) I(0,+∞)(τ).

Com base na função de verossimilhança dada por (3.16) e a distribuição a priori conjunta

de θ = (φ,γ, τ)′, assumindo dependência a priori entre φ e γ, dada por:

p(θ) = p(φ,γ, τ) ∝
p∏
j=1

[
(1− pj)

1

ψ2
exp

{
− 1

2ψ2
φ2
j

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ψ2
√
g
exp

{
− 1

2gψ2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
(3.17)

× τ c−1 e−dτ IRp(φ) I(0,+∞)(τ).

A partir do Teorema de Bayes (3.3), da função de verossimilhança (3.9) e da dis-

tribuição a priori conjunta (3.17) apresentados acima, pode-se escrever a distribuição

a posteriori conjunta, como:

p(θ|Y) = p(φ,γ, τ |Y) ∝ |τ |
n
2 exp

{
−τ

2
(Y−Xφ)′(Y−Xφ)

}
×

p∏
j=1

[
(1− pj)

1

ψ2
exp

{
− 1

2ψ2
φ2
j

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ψ2
√
g
exp

{
− 1

2gψ2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
(3.18)

× τ c−1 e−dτ IRp(φ) I(0,+∞)(τ).

Depois de especificar a distribuição a posteriori conjunta (3.18), pode-se agora escre-

ver as distribuições condicionais completas que serão utilizadas.
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A distribuição condicional completa de φ é dada por:

p(φ|τ,γ,Y) = exp
{
−τ

2
(Y−Xφ)′(Y−Xφ)

}
×

p∏
j=1

[
(1− pj)

1

ψ2
exp

{
− 1

2ψ2
φ2
j

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ψ2
√
g
exp

{
− 1

2gψ2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
IRp(φ).

A distribuição condicional completa da precisão, τ , é conhecida e dada por:

τ |γ,φ,Y ∼ G

(
n

2
+ c,

1

2
(Y−Xφ)′(Y−Xφ) + d

)
.

A distribuição condicional completa de γj é desconhecida e pode ser expressa por:

p(γ|φ, τ,Y) =

p∏
j=1

[
(1− pj)

1√
Sj
exp

{
− 1

2Sj
(φj − µ̃j)2

}
I{0}(γj)

+ pj
1

ψ2
exp

{
− 1

2ψ2
φ2
j

}
I{1}(γj)

]
.

Após a apresentação dos 3 métodos para modelos de regressão múltiplo, pode-se per-

ceber que nos métodos KM e GVS define-se βj = φjγj, para o KM φj e γj são considerados

independentes, já no GVS φj e γj são considerados dependentes e utiliza-se uma pseudo-

priori para φj|γj = 0 que não influência na distribuição a posteriori. Por outro lado no

SSVS defini-se βj = φj e isso influência na distribuição a posteriori. No GVS e no SSVS

a distribuição a priori para φj|γj tem uma distribuição mista composta pela distribuição

a priori spike e a distribuição a priori slab, já no KM não se tem isso. Para os três

métodos a distribuição a priori para φj|γj = 1 é a mesma.
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4 Análise dos Resultados

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados obtidos a partir de um estudo de

simulação realizado para os métodos de seleção de variáveis bayesianos do modelo de

regressão linear múltiplo apontado no caṕıtulo anterior.

4.1 Definição dos cenários

Definiu-se dois cenários com a presença/ausência de multicolinearidade, com n=100

e os erros normalmente distribúıdos.

Primeiramente determinou-se dois cenários de interesse a fim de se investigar a eficiência

dos métodos de seleção estudados no caṕıtulo anterior. Os dois cenários investigados são

caracterizados pela presença/ausência de dependência entre as variáveis explicativas. Fo-

ram feitas 100 replicações, em cada cenário, com n = 100 em que os erros são normalmente

distribúıdos. Utilizou-se uma cadeia, com um burning de 3000 e uma amostra final de

2000.

A variável resposta (Yi) foi gerada como a seguir:

Yi = β1xi1 + β2xi2 + ...+ β10xi10 + εi, i = 1, 2, ..., n,

em que, β=(2; 1; 1, 5; 0, 5; 0; 0; 0; 0; 0; 0), p = 10 e εi ∼ N(0, τ−1). O valor assumido para

τ foi 1.

No primeiro cenário, chamado aqui de independente, xi, i = 1, ..., 10, foram gerados

de uma N(0, 1). Já no segundo, chamado aqui de dependente, o vetor de covariáveis

foi gerado por meio de uma distribuição normal com correlações entre xi e xj, dadas por

0, 5|i−j|, i, j = 1, ..., 10.

Com o intuito de verificar se existia influência dos valores inicias escolhidos para a

variável indicadora, investigou-se 4 casos para cada método sendo o 1o caso com todos os

valores iniciais para γ iguais a zero, o 2o com todas iguais a 1, o 3o com γ1, γ2, γ3 e γ4
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iguais a zero e o resto igual a um e o último caso com γ1, γ2, γ3 e γ4 inicializando em um

e os outros em zero. Logo, defini-se:

1o) γj = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)′;

2o) γj = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)′;

3o) γj = (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1)′;

4o) γj = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)′.

Foi avaliado também o tempo de iteração para cada caso a fim de avaliar qual o

método mais rápido.

4.1.1 Convergência

Para verificar a convergência da cadeia analisou-se para cada cenário em cada método

uma cadeia simulada para a variável auxiliar responsável por quantificar o efeito conhecida

como φj, sendo que observou-se φ1 e φ5, cujos valores verdadeiros são 2 e 0 respectiva-

mente, e para τ o valor verdadeiro é 1. Observa-se para o cenário independente as figuras

a seguir:

Figura 1: Cenário Independente - Cadeia para φ1 e φ5 no método KM
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Figura 2: Cenário Independente - Cadeia para τ no método KM

A partir da Figura 1 percebe-se que ambos, φ1 e φ5, convergem para os seus valores

verdadeiros e isso se repete para todos os métodos. Já na Figura 2 apesar de convergir

e o método ter superestimado τ , o intervalo de credibilidade simétrico de 95% para τ

contém o seu verdadeiro valor (1), [0, 797 ; 1, 42]. Como assumiu-se o mesmo valor de τ

o comportamento foi o mesmo no cenário dependente.

Agora olhando para o cenário dependente tem-se:

Figura 3: Cenário Dependente - Cadeia para φ1 e φ5 no método KM
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Figura 4: Cenário Dependente - Cadeia para φ1 no método SSVS para o 1o e 2o caso

Figura 5: Cenário Dependente - Cadeia para φ5 no método SSVS para o 1o e 2o caso

Observando a Figura 3 percebe-se que há convergência e uma subestimação de φ1,

mas o intervalo de credibilidade de 95% contém o valor verdadeiro, [1, 579 ; 2, 031]. Já

para φ5 a cadeia converge para o valor verdadeiro, 0. Para todos os casos de inicialização
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de γj e para o método GVS o comportamento é semelhante.

Agora, olhando pra Figura 4 e 5 tem-se que para o método SSVS, quando inicializa-se

a variável indicadora em 0 há uma superestimação e quando se inicializa em 1 tem-se uma

subestimação de φ1 e o intervalo de credibilidade simétrico de 95%, [2, 011 ; 2, 535], não

contém o valor verdadeiro de φ1 no primeiro caso, porém apresentou um limite inferior

próximo a este valor. Já no segundo caso para φ1 o intervalo de credibilidade simétrico

de 95% é [1, 573 ; 2, 037] e contém o valor verdadeiro. Quanto ao φ5 percebe-se que ele

converge em ambos os casos para o seu valor verdadeiro.

4.2 Distribuição a priori utilizada nas análises

Para todos os métodos foram assumidas as seguintes distribuições a priori:

φj|γj = 1 ∼ N(0, 100), j = 1, ..., 10,

γj ∼ Bernoulli(0, 5), j = 1, ..., 10, (4.1)

τ ∼ G(10−4, 10−4).

Considerou-se uma Bernoulli de parâmetro 0,5 para as variáveis indicadoras seguindo

a sugestão de George e McCulloch (1998), tornando todos os modelos equiprováveis.

A distribuição a priori de φj|γj = 0 depende do método de seleção de variáveis que

for utilizado.

4.3 Implementação dos modelos no OpenBugs

As simulações neste trabalho foram implementadas noOpenBugs3.2.3, em que, utilizou-

se o pacote “R2OpenBUGS” no software R para integrar o R com o OpenBugs.

O modelo implementado para o método de seleção de variáveis de Kuo & Mallick

utiliza uma indicadora γj que assume os valores 0 ou 1 e ajusta βj = γjφj. Em que:

βj =

{
0, se γj = 0,

φj, se γj = 1.

Assumindo a mesma distribuição a priori para φj independente do valor assumido para

γj, φj|γj ∼ N(0, 100), j = 1, ..., 10.

Já o modelo implementado para o método de seleção de variáveis de Gibbs, quando
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γj = 0 é necessário utilizar-se uma pseudo-priori que neste estudo será φj|γj = 0 ∼
N(0; 0, 25),no qual fixou-se os parâmetros do mesmo modo que feito em O’Hara e Sil-

lanpää (2009)[7].

Para o modelo implementado para o método de seleção Via Busca Estocástica

quando γj = 0 a distribuição a priori de φj foi constrúıda assim como em O’Hara e

Sillanpää [7] de maneira que a P (|φj| < k) < 0, 01 esteja a 3 desvios padrões da média,

ou seja, φj|γj = 0 ∼ N(0; (3× 0, 0005)2). Já para γj = 1, φj|γj = 1 ∼ N(0; gψ2), em que

gψ2 = 100.

4.4 Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados separados por cenário. Em cada cenário

serão avaliados os 4 casos para os valores iniciais de γj apresentados anteriormente.

4.4.1 Cenário Independente

Neste cenário todas as variáveis explicativas (xi) são consideradas independentes. Na

Figura 6, é apresentada a probabilidade a posteriori das variáveis indicadoras para os

três métodos e na Tabela 1 algumas medidas descritivas de interesse.

Figura 6: Cenário Independente - Box-plot da probabilidade a posteriori das variáveis
indicadoras para o 4o caso.

Pode-se observar na Figura 6 e na Tabela 1 que os 3 métodos apresentam alta pro-

babilidade a posteriori para o modelo correto e que o SSVS foi o método que apresentou
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Tabela 1: Cenário Independente - Medidas Descritivas da probabilidade a posteriori das
variáveis indicadoras do 4o caso.

probabilidade - 4o caso
Métodos

1o Quartil Mediana 3o Quartil
KM 0,8161 0,8838 0,9159
GVS 0,8005 0,8815 0,9120
SSVS 0,8101 0,8975 0,9231

resultados levemente superiores, ou seja, 89,75% das vezes o método escolheu o modelo

correto, isto é, somente com as quatro primeiras covariáveis. Vale ressaltar que para to-

dos os casos da inicialização de γj adotados o comportamento foi o mesmo, logo, pode-se

dizer que os valores iniciais não influenciam na proporção de vezes que o modelo correto

é visitado pela cadeia de Markov e por isso foi apresentado somente o 4o caso. Observe

agora na Figura 7 o tempo de iteração em segundos para a probabilidade a posteriori das

variáveis indicadoras em todos os métodos e os diferentes casos de γj:

Figura 7: Cenário Independente - Box-plot do Tempo de iteração (em segundos
.

Ao comparar os tempos entre os casos para cada método representado na Figura 7,

percebe-se que existe uma variação no tempo com relação aos valores iniciais utilizados,
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sendo mais significativo entre os casos no método Kuo & Mallick. Ao analisar o gráfico

percebe-se claramente que o método do SSVS é o mais rápido dentre os métodos compa-

rados, diminuindo consideravelmente o tempo de ajuste do modelo com relação ao KM,

principalmente no 3o e 4o casos.

4.4.2 Cenário Dependente

Neste cenário existe multicolinearidade, ou seja, há correlação entre as variáveis. Este

cenário foi pensado com o intuito de verificar se a presença de multicolinearidade afeta na

escolha dos métodos estudados. Na Figura 8, assim como no cenário anterior é apresentada

a probabilidade a posteriori das variáveis indicadoras para os métodos e na Tabela 2

algumas estat́ısticas descritivas.

Figura 8: Cenário Dependente - Box-plot da probabilidade a posteriori das variáveis
indicadoras para o 4o caso

Tabela 2: Cenário Dependente - Medidas Descritivas da probabilidade a posteriori das
variáveis indicadoras para o 4o caso.

probabilidade - 4o caso
Métodos

1o Quartil Mediana 3o Quartil
KM 0,7599 0,7490 0,9051
GVS 0,7147 0,86 0,9075
SSVS 0,7799 1 1

Pode-se observar na Figura 8 e na Tabela 2 que a probabilidade a posteriori do

modelo correto ser escolhido para os três métodos continua sendo alta, porém com uma

leve queda para o KM e o GVS, entretanto melhorou para o SSVS. Logo para este cenário
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o método de seleção de variáveis via busca estocástica também foi considerado o melhor

método, escolhendo 100% das vezes o modelo correto. Logo, observa-se que a presença de

multicolinearidade influência na probabilidade a posteriori, principalmente no SSVS.

Figura 9: Cenário Dependente - Box-plot da probabilidade a posteriori das variáveis
indicadoras em todos os casos no SSVS

Curiosamente para o SSVS os valores inciais influenciam na chance do modelo certo

ser visitado neste cenário. Como pode-se observar na Figura 9, que quando assumi-se

que γ1,γ2, γ3 e γ4 iniciam-se em zero a chance de selecionar o ajuste adequado diminui,

enquanto quando iniciam-se em 1 a mediana da probabilidade é de 100%.

Para os outros métodos a probabilidade a posteriori do modelo independe do valor

da inicialização da indicadora e para a análise foi considerado os valores iniciais indicados

no 4o caso.

A Figura 10 mostra o tempo de ajuste dos modelos para cada método em todos os

casos.
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Figura 10: Cenário Dependente - Box-plot do Tempo por segundo

Ao comparar os tempos entre os ajustes para cada método presente na Figura 10,

percebe-se que existe uma variação no tempo com relação aos valores iniciais utilizados,

não muito significativos na maioria dos casos. Nota-se que o método de seleção de variáveis

via busca estocástica é o mais rápido dentre os métodos comparados e o que apresentou

maior oscilação em relação ao valor inicial de γj.
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5 Conclusão

O objetivo deste trabalho foi apresentar e comparar por meio de um estudo de si-

mulação três métodos de seleção de variáveis com enfoque bayesiano para modelos de

regressão linear múltiplo: método de seleção de variáveis bayesianas de Kuo & Mallick,

seleção de variáveis de Gibbs e seleção de variáveis via busca estocástica.

Os métodos bayesianos de seleção de variáveis tornam-se interessantes quando se tem

um número exorbitante de variáveis explicativas, pois eles podem ser mais práticos e menos

trabalhosos que os métodos clássicos de seleção de variáveis. A escolha do modelo é feita

por meio de uma medida com uma interpretabilidade fácil e acesśıvel, a probabilidade de

escolha do modelo correto.

O diferencial dos métodos de seleção de variáveis bayesianos reside no fato de se

realizar somente um ajuste e por meio de variáveis indicadoras apontar se a variável foi

ou não selecionada. O que torna posśıvel quantificar a porcentagem de vezes que cada

variável é selecionada e mais do que isso, a porcentagem de vezes que o cada modelo é

visitado, indicando o modelo que deve ser considerado e sendo mais prático que os métodos

clássicos, em que é necessário ajustar todos os modelos posśıveis e calcular uma medida

de qualidade de ajuste para cada modelo e compará-los, a fim de descobrir o modelo mais

adequado.

Com intuito de melhor compreender e comparar os métodos aqui estudados foi reali-

zado um estudo de simulação para dois cenários, independente e dependente em modelos

de regressão linear múltiplo, a fim de analisar o comportamento destes, além de se em-

pregar valores diferentes para a inicialização das variáveis indicadoras.

No estudo realizado, observou-se que os 3 métodos apresentaram excelentes resultados,

pois obtiveram altas probabilidades para o modelo correto. No cenário independente os

diferentes valores adotados para inicialização das variáveis indicadoras não influenciaram

de nenhuma maneira os modelos ajustados.

Logo a probabilidade a posteriori de se selecionar o modelo correto se manteve muito
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próxima para os 4 casos de inicialização. Já para o tempo de iteração, existe uma variação

mais significativa principalmente para o método de seleção de Kuo & Mallick. Olhando

para os métodos percebe-se que o método de seleção de variáveis via busca estocástica

apresentou uma probabilidade um pouco maior para o modelo correto e além disso levou

menos tempo para fazer o ajuste do modelo, sendo considerado o melhor método neste

cenário.

No cenário dependente notou-se que a probabilidade do modelo correto ser visitado

diminui para o KM e o GVS e aumenta para o SSVS, com isso o método de seleção de

variáveis via busca estocástica também é considerado o melhor método analisando a pro-

babilidade do modelo escolhido. Entretanto, observou-se que somente o método de seleção

de variáveis via busca estocástica sofreu influência decorrente da inicialização da variável

indicadora, diminuindo bruscamente a probabilidade quando inicia-se as 4 primeiras co-

variáveis em zero, uma maior investigação sobre a influência dos valores iniciais neste

método deveria ser realizada. Com relação ao tempo o método de seleção de variáveis

via busca estocástica continuou sendo o mais rápido dentre os três métodos apesar de ter

sofrido um leve aumento.

Após observar os dois cenários, tem-se que, em ambos, o método de seleção de variáveis

via busca estocástica é considerado o melhor, por ser o mais rápido e possuir maiores

probabilidades de escolher o modelo correto, especialmente se as variáveis indicadoras

são inicializados em 1. Logo, o método de seleção de variáveis via busca estocástica será

o método mais indicado em ambos os casos, lembrando que para o cenário em que há

multicolinearidade deve-se atribuir o valor inicial 1 para a variável indicadora.

Como trabalhos futuros seria interessante investigar o impacto do número de variáveis

no modelo e um posśıvel impacto do tamanho de amostra. Ainda, poderia-se avaliar para

o método de seleção de variáveis de Gibbs o uso dos valores de µ̃j e Sj provenientes do

ajuste do modelo completo.
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