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Resumo
O "Projeto Cesta Verde", vertente do PAA em Limeira, SP, provia cestas de alimentos produzidos localmente à famílias
em condição de vulnerabilidade social. O estudo com cartáter descritivo indicou que a maioria dessas famílias se
encontravam em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) e que os alimentos fornecidos pelo projeto
contribuiam para a melhoria dos hábitos alimentares. A descontinuidade no projeto pelos beneficiários pode ser
explicada por fatores de âmbito individual dos participantes e do âmbito de gestão da política pública.
Palavras-chave: Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação. Direitos Humanos. Segurança Alimentar e
Nutricional.

Introdução
Com o intuito de assegurar o Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA), o governo federal
brasileiro instituiu a política pública Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) (MDA, 2018). Em Limeira,
SP, a política teve uma gestão específica, com o “Projeto
Cesta Verde”, que fornecia cestas de alimentos in natura
produzidos pelo Acampamento Elizabeth Teixeira à
famílias em risco social. (CEPROSOM, 2018). Dessa
forma, buscou-se investigar os fatores associados à
adesão e descontinuidade dos beneficiários, além de
diagnosticar prevalência de IAN, e entender o papel do
projeto no DHAA.

Resultados e Discussão
Os beneficiários foram identificados nos arquivos da rede
de assistência social da prefeitura do município. Aplicouse questionário com dimensões sobre condição de
IAN/SAN, socioeconômica e composição familiar a 68
beneficiários. Foram registradas informações específicas
sobre o “Projeto Cesta Verde”, como tempo de
participação no programa, motivos que condicionaram a
adesão e descontinuidade, modos de cozinhar e
consumir os alimentos, e impacto nos hábitos
alimentares das famílias. Os dados desse estudo de
caráter descritivo foram registrados e analisados com o
auxílio do software EpiData.
Figura 1. Proporção de beneficiários que foram assistidos
durante toda a duração do projeto (adesão) e que foram
assistidos parcialmente (descontinuidade)

Classificou-se 94,1% dos beneficiados em algum grau de
IAN. Mais de 95% dos participantes referiram que os
alimentos recebidos pela cesta aumentavam a variedade,
evidenciando impactos nos hábitos alimentares.

Conclusões
O “Projeto Cesta Verde” mostrou-se como contribuidor
na garantia de acesso de populações vulneráveis,
caracterizadas em situação de IAN, à alimentos de
qualidade, tendo impactos positivos no hábito alimentar
de seus beneficiários. descontinuidade ao projeto por
parte dos cadastrados pode ser explicada por fatores
relacionados tanto às suas condições de vida quanto às
características da gestão municipal.
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Entre as famílias beneficiadas, 64,7% não recebeu a
cesta durante toda a vigência do projeto. A
descontinuidade pode estar associada a fatores de
âmbito individual do beneficiário cadastrado e da gestão
da política.
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