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RESUMO:
A Cesta Básica ou Ração Essencial Mínima é composta por treze produtos considerados
fundamentais  para  a  sobrevivência  humana  e  cujo  cálculo  é  realizado  através  da
mensuração desses  produtos  com base  nas  quantidades  estipuladas  como suficientes
para um trabalhador adulto no período de um mês, podendo variar de acordo com a
região. Dentre esses produtos encontram-se as frutas, que na ração essencial mínima são
apresentadas em unidades, entretanto, quando se analisa o mercado, em particular, o de
Salvador, essas frutas são comercializadas por quilo. Geralmente, nas pesquisas de cesta
básica, as frutas são representadas pela banana. O presente trabalho tem por objetivo
encontrar uma estimativa do peso médio de uma dúzia de bananas, para que assim possa
ser  calculado  o  preço  deste  produto  na  cesta  básica.  Foram  pesquisados  32
estabelecimentos comerciais em Salvador, onde foram pesadas 619 dúzias de banana
(pequenas,  médias  e  grandes).  Foram  utilizadas  algumas  técnicas  de  estatística
descritiva  através  de  estimadores  (média,  mediana,  variância  e  desvio-padrão).
Posteriormente foi utilizado o teste Kolgomorov-Smirnov para avaliar a normalidade da
distribuição dos dados. Por fim, foi realizado o teste paramétrico t-Student e o não-
paramétrico Wilcoxon para testar a hipótese da equivalência entre o peso de uma dúzia
de bananas e 1.500 gramas. Para proceder a análise estatística recorreu-se ao auxílio do
software SPSS. 
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ABSTRACT:
The Basket of Goods or Minimum Essential Ration is composed of thirteen products
considered fundamental  for human survival  and whose calculation is  carried out  by
measuring these products given a quantity stipulated as sufficient for a family in the
period of one month, and may vary according to the region . Among these products is
the  banana.  According  to  the  basic  basket  structure  used  by Dieese,  the  banana  is
marketable per unit,  however, when we analyze the Salvador market, this product is
marketed in kilo. The present study aims to find the average weight of a dozen bananas,
so  that  the  price  of  the  product  that  compose  the  basic  basket  can  be  calculated
according to  the highest  frequency of  supply in  the consumer market  of the region
studied.  32 commercial  establishments were surveyed in Salvador,  where 619 dozen
bananas  (small,  medium and large)  were  measured.  Some techniques  of  descriptive
statistics were used through estimators (mean, median, variance and standard deviation).
Subsequently,  the  Kolgomorov-Smirnov  test  was  used,  in  which  the  distribution
abnormality was verified, given the sample size. Finally, after this support, the t-Student
test was performed to test the hypothesis of the equivalence of a dozen bananas and
1,500 grams. Statistical analysis was performed using SPSS.
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