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Aditivo químico alimentar é qualquer substância adicionada aos alimentos, com 
a finalidade de melhorar algumas de suas características, como a qualidade, a 
consistência e o aumento no tempo de duração, para ser consumido por mais 
tempo e por mais pessoas, atendendo a demanda da população. Com o 
avanço tecnológico e o aumento na demanda do mercado, houve um aumento 
no consumo de alimentos que contem essas substâncias, passando a ser um 
dos produtos mais consumidos nos últimos anos. Devido à falta de tempo das 
pessoas para prepararem suas refeições, optar por uma refeição rápida se 
tornou mais prático, surgindo assim como um novo costume alimentar da 
população na modernidade. Este trabalho visa analisar o consumo de aditivos 
químicos alimentares dos alunos fora do ambiente escolar, identificando os 
tipos de aditivos químicos mais consumidos, buscando observar o 
conhecimento dos alunos sobre o tema. Visamos utilizar o tema aditivo 
alimentar para trabalhar a alfabetização cientifica a partir de uma ação de 
distribuição de panfletos informativos sobre a temática chave do trabalho, 
tornando os alunos mais aptos a modificarem a sua realidade e seus hábitos 
alimentares. A coleta de dados foi feita a partir de um questionário de múltipla 
escolha, avaliando os hábitos alimentares dos alunos fora da escola. 
Fundamentado nas respostas dos alunos concluímos que 76,67% consomem 
alimentos industrializados e 70% dos alunos responderam que consomem 
alimentos naturais, alguns alunos confirmaram que não sabiam a diferença 
entre um alimento industrial e um alimento natural, evidenciando a importância 
de trabalhos sobre o tema nas salas de aula. Com relação a atividade de 
alfabetização científica foi constatada a importância da atividade, pois durante 
o momento foi possível sanar diversas dúvidas dos alunos, bem como orientá-
los sobre a importância de hábitos alimentares mais saudáveis.  
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