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RESUMO 
 
Quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da COVID-19, alguns países 
e estados decretaram o isolamento social como a melhor alternativa sanitária para o 
achatamento da curva de contaminação pelo novo Coronavírus. Neste contexto, os 
comerciantes viram a necessidade de buscar alternativas para atender a demanda da 
população, com destaque para os pedidos de alimentos por aplicativos e estabelecimentos 
de entrega rápida. Com isso, houve um aumento na produção de resíduos sólidos, que 
quando gerenciados de forma inadequada, acarretam grandes problemas ambientais e de 
saúde. Partindo dessa premissa, este estudo teve por objetivo identificar a frequência de 
utilização do serviço de comida por “delivery” e como os resíduos produzidos pelos 
consumidores estão sendo gerenciados. O banco de dados foi construído utilizando um 
questionário com oito perguntas elaborado na plataforma “Google Formulários”. Participaram 
deste estudo 206 pessoas, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Do total de entrevistados, 55,8% afirmaram consumir comida por “delivery” uma vez por 
semana, 16% consomem pelo menos duas vezes por semana, 14,6% afirmaram não 
consumir esse tipo de serviço, 8,7% consomem três vezes por semana e 4,9% consomem 
diariamente. Com relação à solicitação de descartáveis junto ao pedido, 86,4% das pessoas 
não solicitam e apenas 13,6 % afirmaram que solicitam. Quando questionados a respeito do 
que fazem com as embalagens após o consumo do alimento, 79,1% afirmaram que jogam 
no lixo, 13,6% reservam para destinar a reciclagem e 7,3% reutilizam as embalagens. Em 
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relação à percepção ambiental, notou-se que a maioria dos entrevistados (94,7%), acreditam 
que ao despejarem as embalagens de forma inadequada, podem prejudicar o meio ambiente 
e apenas 5,3% afirmaram que o descarte incorreto não causará danos ambientais. Quanto 
às práticas sustentáveis, os entrevistados foram questionados sobre as medidas que podiam 
adotar para minimizar a geração de resíduos sólidos e, 63,6% afirmaram que utilizariam 
embalagens biodegradáveis, 43,7% optariam por embalagens reutilizáveis, 27,7% por 
embalagens retornáveis e 1% propuseram que as três medidas poderiam atuar juntas e/ou 
os estabelecimentos deveriam utilizar o mínimo de embalagens possíveis. Portanto, é 
possível inferir que há um consumo considerável do serviço de alimentos por “delivery” e que 
mais da metade dos consumidores não descartam de forma adequada os resíduos, devido a 
fatores como a falta de instrução, informação e conhecimento. O que está diretamente ligado 
à responsabilidade compartilhada, em que as instituições públicas possuem o dever de não 
somente implementar a coleta seletiva, mas associar a medidas de promoção da educação 
ambiental a fim de instruir a sociedade, que por sua vez, também deve cumprir seu papel 
realizando a separação e destinação correta dos seus resíduos. 
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