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Foto de Luís Perdigão em UnsplashO teorema do limite central (CLT) é um teorema fundamental e amplamente utilizado no campo das estatísticas. Antes de entrarmos em detalhes sobre CLT, vamos definir alguns termos que facilitarão a compreensão da ideia por trás da CLT. Conceitos básicosPopulação é tudo elementos em um grupo. Por exemplo, estudantes universitários nos EUA é uma
população que inclui todos os estudantes universitários nos EUA. As pessoas de 25 anos na Europa são uma população que inclui todas as pessoas que se encaixam na descrição. Nem sempre é viável ou possível fazer análises sobre a população porque não podemos coletar todos os dados de uma população. Portanto, usamos amostras. A amostra é um subconjunto de uma população. Por exemplo,
1000 estudantes universitários nos EUA é um subconjunto de estudantes universitários nos EUA. Distribuição de probabilidades: Uma função que mostra as probabilidades dos resultados de um evento ou experimento. Considere lançar um exemplo de dados. São 6 desfechos possíveis (1,2,3,4,5,6). Se os dados forem imparcial, a probabilidade de observar cada número no lado superior é igual, de modo
que a destibução de probabilidade é uma distribuição uniforme discreta. Distribuição normal (gaussiana): Uma distribuição de probabilidades que se parece com um sino: Dois termos que descrevem uma ditribuição normal são desvio médio e padrão. Média é o valor médio que tem a maior probabilidade de ser observado. O desvio padrão é uma medida de como os valores são espalhados. À medida que
o desvio padrão aumenta, a curva de distribuição normal fica mais larga. O teorema do limite central A distribuiçãonormal é usada para representar variáveis aleatórias com distribuições desconhecidas. Assim, é amplamente utilizado em muitos campos, incluindo ciências naturais e sociais. A razão para justificar por que pode representar variáveis aleatórias com distribuições desconhecidas é o teorema
do limite central (CLT). De acordo com a CLT, à medida que tiramos mais amostras de uma distribuição, as médias amostrais tenderão a uma distribuição normal, independentemente da distribuição populacional. Considere um caso que precisamos aprender a distribuição das alturas de todas as pessoas de 20 anos em um país. É quase impossível e, claro, não prático, coletar esses dados. Então,
pegamos amostras de pessoas de 20 anos em todo o país e calculamos a altura média das pessoas em amostras. De acordo com a CLT, à medida que tirarmos mais amostras da população, a distribuição amostral chegará perto de uma distribuição normal. Por que é tão importante ter uma distribuição normal? A distribuição normal é descrita em termos de desvio médio e padrão que podem ser
facilmente calculados. E, se sabemos o desvio médio e padrão de uma distribuição normal, podemos calcular praticamente tudo sobre isso. Exemplos para provar que a CLTLet's ultrapassam alguns exemplos e provam que a CLT é verdadeira. Usaremos bibliotecas python para criar populações, amostras e parcelas. Como sempre, começamos com a importação de bibliotecas relacionadas:Primeiro
definimos uma função que criará amostras aleatórias a partir de uma distribuição. Nós podemos amostra amostra de pandas que selecionarão elementos aleatórios sem substituição. Só precisamos inserir uma população, quantas amostras precisamos (sample_qty), e quantas observações cada amostra inclui (sample_size). Em seguida, a função colherá amostras e calculará seus meios. A lista devolvida
incluirá os meios amostrais. Vamos primeiro definir uma população que realmente tem uma distribuição normal. Usamos a função np.random.randn para criar uma matriz com um tamanho de 10000 e uma distribuição normal. Agora tiramos 30 amostras dessa população e cada amostra inclui 30 valores. Por favor, note que precisamos converter a população em série pandas porque a função amostral não
aceitará matrizes numãs. Distribuição amostral a partir de uma distribuição normalA distribuição amostral (distribuição de meios amostrais) parece muito próxima de uma distribuição normal. À medida que tiramos mais amostras com tamanho grande, a distribuição amostral parecerá mais normal. Vamos aplicar o mesmo procedimento a uma população com distribuição aleatória. Primeiro criamos uma
matriz com 1000 números aleatórios:Vamos ver como será a distribuição amostral com 30 amostras com 30 valores cada:Distribuição amostral de uma distribuição aleatória (30 amostras)Está chegando perto de uma distribuição normal. Agora tentamos com 50 amostras e também aumentamos o tamanho da amostra para 50:Distribuição amostral a partir de uma distribuição aleatória (50
amostras)Definitivamente parece mais normal. Adicionei o código como textos para que você possa copiar e experimentar com diferentes quantidades e tamanhos de amostra. Também podemos tentar a distribuição exponencial e ver a CLT se aplica:Se pegarmos aleatoriamente 50 amostras com tamanho de 50, a distribuição dos meios amostrais se parece com:Distribuição amostral de uma distribuição
exponencial (50 amostras)Parece mais uma distribuição normal do que uma distribuição exponencial. Com 100 amostras, a normalidade é mais proeminente:Distribuição amostral a partir de uma distribuição exponencial (100 amostras)Como vimos nos exemplos, independentemente da distribuição populacional, a distribuição dos meios amostrais se aproxima de uma distribuição normal à medida que
coletamos mais amostras. Isso é exatamente o que o limite central dos estados. Obrigado por ler. Por favor, deixe-me saber se você tem algum feedback. O teorema do limite central nas estatísticas afirma que, dado um tamanho amostral suficientemente grande, a distribuição amostral da média para uma variável se aproximará de uma distribuição normal, independentemente da distribuição dessa
variável na população. Desempacotar o significado dessa definição complexa pode ser difícil. Esse é o tema deste post! Vou orar os vários aspectos da definição do limite central (CLT) e mostrar por que é vital nas estatísticas. Distribuição da Variável na População Parte da definição para os estados do teorema do limite central, independentemente da distribuição da variável na população. Esta parte é
fácil! Em uma população, os valores de uma variável podem seguir diferentes distribuições de probabilidades. Estes variam de normal, desvieda à esquerda, inclinada para a direita e uniforme, entre outros. Uniforme normal de inclinação esquerda inclinada para a direita Esta parte da definição refere-se à distribuição dos valores da variável na população da qual você desenha uma amostra aleatória. O
teorema do limite central se aplica a quase todos os tipos de distribuições de probabilidade, mas há exceções. Por exemplo, a população deve ter uma variância finita. Essa restrição exclui a distribuição de Cauchy porque tem variância infinita. Além disso, o teorema do limite central aplica-se a variáveis independentes e distribuídas de forma idêntica. Em outras palavras, o valor de uma observação não
depende do valor de outra observação. E, a distribuição dessa variável deve permanecer constante em todas as medidas. Post relacionado: Compreensão de Distribuições de Probabilidades e Distribuição amostral de variáveis independentes e distribuídas de forma idêntica da Média A definição para o teorema do limite central também se refere à distribuição amostral da média. O que é aquilo?
Normalmente, você realiza um estudo uma vez, e você pode calcular a média dessa amostra. Agora, imagine que você repita o estudo muitas vezes e colete o mesmo tamanho amostral para cada um. Então, você calcula a média para cada uma dessas amostras e as faz grafá-las em um histograma. O histograma apresenta a distribuição dos meios amostrais, que os estatísticos chamam de distribuição
amostral da média. Felizmente, não precisamos repetir estudos muitas vezes para estimar a distribuição amostral da média. Procedimentos estatísticos podem estimar isso a partir de uma única amostra aleatória. A forma da distribuição amostral depende do tamanho da amostra. Se você realizar o estudo usando o mesmo procedimento e alterar apenas o tamanho da amostra, a forma da distribuição
amostral difere para cada tamanho amostral. E isso nos leva à próxima parte da definição CLT! Teorema do Limite Central e um Tamanho amostral suficientemente grande Como diz a seção anterior, a forma da distribuição amostral muda com o tamanho da amostra. E, a definição do teorema do limite central afirma que quando você tem um tamanho amostral suficientemente grande, a distribuição
amostral começa a aproximar uma distribuição normal. Qual o tamanho da amostra para que essa aproximação ocorra? Depende da forma da distribuição da variável na população subjacente. Quanto mais a distribuição populacional difere de ser normal, maior deve ser o tamanho da amostra. Normalmente, os estatísticos dizem que um tamanho amostral de 30 é suficiente para a maioria das
distribuições. No entanto, distribuições fortemente distorcidas podem exigir tamanhos amostrais maiores. Veremos o aspecto do tamanho da amostra em ação durante a demonstração empírica abaixo. Teorema do Limite Central e Aproximação da Distribuição Normal Para recapitular, o teorema do limite central vincula as seguintes duas distribuições: A distribuição da variável na população. A
distribuição amostral da média. Especificamente, a CLT que, independentemente da distribuição da variável na população, a distribuição amostral da média tenderá a aproximar a distribuição normal. Em outras palavras, a distribuição populacional pode parecer com o seguinte: Mas, a distribuição amostral pode aparecer como abaixo: Não é de surpreender que uma variável normalmente distribuída
produza uma distribuição amostral que também segue a distribuição normal. Mas, surpreendentemente, distribuições populacionais não normais também podem criar distribuições amostrais normais. Post relacionado: Distribuição normal em propriedades estatísticas do teorema do limite central Vamos ficar mais específicos sobre as características de normalidade do teorema do limite central. As
distribuições normais têm dois parâmetros, a média e o desvio padrão. Em que valores esses parâmetros convergem? À medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral converge para uma distribuição normal onde a média é igual à média populacional, e o desvio padrão é igual σ/√n. Onde: σ = o desvio padrão populacional n = o tamanho da amostra À medida que o tamanho da
amostra (n) aumenta, o desvio padrão da distribuição amostral torna-se menor porque a raiz quadrada do tamanho da amostra está no denominador. Em outras palavras, a distribuição amostral se agrupa mais fortemente em torno da média à medida que o tamanho da amostra aumenta. Vamos juntar tudo isso. À medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição amostral aproxima mais de
perto a distribuição normal, e a propagação dessa distribuição aperta. Essas propriedades têm implicações essenciais nas estatísticas que discutirei mais tarde neste post. Posts relacionados: Medidas de Tendência Central e Medidas de Variabilidade Demonstração Empírica do Teorema do Limite Central Agora a parte divertida! Há uma prova matemática para o teorema central, mas que vai além do
escopo deste post no blog. No entanto, vou mostrar como ele funciona empiricamente usando software de simulação estatística. Definirei distribuições populacionais e farei com que o software tire milhares de amostras aleatórias dele. O software calculará a média de cada amostra e, em seguida, gráfico essas amostras significa em um histograma para exibir a distribuição amostral da média. Para os
exemplos a seguir, vou variar o tamanho da amostra para mostrar como isso afeta a distribuição amostral. Para produzir a distribuição amostral, vou desenhar 500.000 amostras aleatórias porque isso cria uma distribuição bastante suave no histograma. Tenha essa diferença crítica em mente. Enquanto eu vou coletar uma consistente 500.000 amostras por condição, o tamanho dessas amostras vai
variar, e isso afeta a forma da distribuição amostral. Vamos testar essa teoria! Para fazer isso, usarei o Statistics101, que é um programa de computador de giftware. Este é um grande programa de simulação que eu também usei para resolver o Problema de Monty Hall! Testando o Teorema do Limite Central com Três Distribuições de Probabilidade vou mostrar como o teorema do limite central funciona
com três distribuições diferentes: moderadamente distorcido, distorcido, e uma distribuição uniforme. As duas primeiras distribuições inclinam-se para a direita e seguem a distribuição lognormal. O gráfico de distribuição de probabilidades abaixo mostra a distribuição dos valores da população. Observe como a distribuição vermelha é muito mais severamente distorcida. Na verdade, estende-se bastante
fora do gráfico! Vamos ver como isso faz diferença nas distribuições amostrais. Vamos ver como o teorema do limite central lida com essas duas distribuições e a distribuição uniforme. Distribuição moderadamente distorcida e o teorema do limite central O gráfico abaixo mostra a distribuição de lognormal moderadamente distorcida. Esta distribuição se encaixa no conjunto de dados percentual de gordura
corporal que uso no meu post sobre a identificação da distribuição de seus dados. Esses dados correspondem à linha azul no gráfico de distribuição de probabilidades acima. Uso o software de simulação para extrair amostras aleatórias dessa população 500.000 vezes para cada tamanho amostral (5, 20, 40). No gráfico acima, a cor cinza mostra a distribuição distorcida dos valores na população. As
outras cores representam as distribuições amostrais dos meios para diferentes tamanhos amostrais. A cor vermelha mostra a distribuição de meios quando o tamanho da amostra é 5. Azul denota um tamanho amostral de 20. O verde tem 40 anos. A curva vermelha (n=5) ainda está um pouco inclinada, mas o azul e o verde (20 e 40) não estão visivelmente distorcidos. À medida que o tamanho da
amostra aumenta, as distribuições amostrais aproximam mais a distribuição normal e se tornam mais agrupadas em torno da média populacional — assim como o teorema do limite central afirma! Distribuição muito enviesada e o Teorema do Limite Central Agora, vamos tentar isso com a distribuição lognormal muito enviesada. Esses dados seguem a linha vermelha tracejada no gráfico de distribuição de
probabilidades acima. Sigo o mesmo processo, mas uso tamanhos amostrais maiores de 40 (cinza), 60 (vermelho) e 80 (azul). Eu não incluo a distribuição da população neste porque é tão distorcido que estraga a escala do eixo X! A distribuição populacional é extremamente distorcida. Provavelmente é mais distorcido do que os dados reais tendem a ser. Como você pode ver, mesmo com o maior
tamanho amostral (azul, n=80), a distribuição amostral da média ainda é distorcida para a direita. No entanto, é menos distorcido do que as distribuições amostrais para os tamanhos amostrais menores. Além disso, observe como os picos da distribuição amostral mudam para a direita à medida que a amostra aumenta. Eventualmente, com um tamanho amostral grande o suficiente, as distribuições
amostrais se tornarão simétricas, e o pico deixará de mudar e se concentrará na média populacional real. Se a distribuição da sua população estiver extremamente distorcida, esteja ciente de que você pode precisar de um tamanho amostral substancial para o teorema do limite central para entrar em ação e produzir distribuições amostrais que se aproximem de uma distribuição normal! Distribuição
Uniforme e o Teorema do Limite Central Agora, vamos mudar de marcha e olhar para um tipo totalmente diferente de distribuição. Imagine que nós rolamos um dado e tomar o valor médio do As probabilidades de rodar os números em um dado seguem uma distribuição uniforme porque todos os números têm a mesma chance de ocorrer. O teorema central do limite pode funcionar com números discretos
e probabilidades uniformes? Vamos ver! No gráfico abaixo, sigo o mesmo procedimento que acima. Neste exemplo, o tamanho da amostra refere-se ao número de vezes que rolamos o dado. O processo calcula a média para cada amostra. No gráfico acima, uso tamanhos amostrais de 5, 20 e 40. Esperamos que a média seja (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 / 6 = 3,5). As distribuições amostrais dos meios
centralizaram esse valor. Assim como o teorema do limite central prevê, à medida que aumentamos o tamanho da amostra, as distribuições amostrais aproximam mais de perto uma distribuição normal e têm uma disseminação mais apertada dos valores. Você poderia realizar um experimento semelhante usando a distribuição binomial com lançamentos de moedas e obter os mesmos tipos de resultados
quando se trata, digamos, da probabilidade de obter cabeças. Tudo graças ao teorema do limite central! Por que o teorema do limite central é importante? O teorema do limite central é vital nas estatísticas por duas razões principais : a suposição de normalidade e a precisão das estimativas. Teorema do limite central e a suposição de normalidade O fato de que as distribuições amostrais podem
aproximar uma distribuição normal tem implicações críticas. Nas estatísticas, o pressuposto de normalidade é vital para testes de hipóteses paramétricas da média, como o teste T. Consequentemente, você pode pensar que esses testes não são válidos quando os dados são distribuídos não normalmente. No entanto, se o tamanho da sua amostra for grande o suficiente, o teorema do limite central entra
em ação e produz distribuições amostrais que aproximam uma distribuição normal. Esse fato permite que você use esses testes de hipóteses mesmo quando seus dados não são distribuídos normalmente — desde que seu tamanho amostral seja grande o suficiente. Você deve ter ouvido que os testes paramétricos da média são robustos às partidas da suposição de normalidade quando o tamanho da
sua amostra é suficientemente grande. Isso graças ao teorema do limite central! Para obter mais informações sobre esse aspecto, leia meu post que compara testes paramétricos e não paramétricos. Precisão das estimativas Em todos os gráficos, observe como as distribuições amostrais do aglomerado médio mais fortemente ao redor da população significam à medida que os tamanhos amostrais
aumentam. Essa propriedade do teorema do limite central torna-se relevante ao utilizar uma amostra para estimar a média de uma população inteira. Com um tamanho amostral maior, sua média amostral é mais provável estar perto da média da população real. Em outras palavras, sua estimativa é mais precisa. Por outro lado, as distribuições amostrais da média para tamanhos amostrais menores são
muito mais amplas. Para pequenos tamanhos amostrais, não é incomum que os meios amostrais estejam mais distantes da média populacional real. Você obtém estimativas menos precisas. Para finalizar, entender o teorema do limite central é crucial quando se trata de confiar na validade de seus resultados e avaliar a precisão do seu Use grandes tamanhos de amostra para satisfazer a suposição de
normalidade mesmo quando seus dados não são distribuídos normalmente e para obter estimativas mais precisas! Estimativas!
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