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Abstract:     Checking Over Labels: Understanding the Unit Calorie – The text aims at facilitating the reading and understanding of labels with regard to the unit calorie, prompting the consumer to a
critical analysis of what is offered for consumption. Thus, the study and investigation of the caloric question related to foods is pursued, since the labels of many eating products are confused
regarding the unit calorie, sometimes presenting contradictory data. In this paper, the unit calorie is presented, including considerations on terms that frequently are erroneously used by a large part
of the food industry.
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Resenha

A atmosfera terrestre - um convite ao
conhecimento e à reflexão

A atmosfera terrestre oferece ao
leitor uma visão ampla e integrada da
importância da atmosfera para a vida
e o planeta Terra.

O livro, escrito por Mario Tolentino
(falecido em maio de 2004) e Romeu
C. Rocha-Filho e Roberto Ribeiro da
Silva, atuantes de longa data na área
do ensino de Química, nos apresenta
a atmosfera de um ponto de vista
multidisciplinar, suscitando a oportu-
nidade de que sejam tecidas relações
(supradisciplinares) e, assim, se
constitua uma rede de conhecimen-
tos sobre o tema.

O livro é composto por oito capí-
tulos, iniciando pela apresentação da
origem, estrutura e composição da
atmosfera terrestre e comparando-a
com a de outros planetas. O conheci-
mento sobre a composição é apro-
fundado, sendo abordados nos dois
próximos capítulos os gases raros, na
perspectiva de sua descoberta e do
desenvolvimento da Ciência, e o gás
carbônico, desde as fontes, passan-
do pelos consumidores, até seu efeito
no ambiente pela interação com a
água das chuvas. São apresentados
também outros componentes presen-
tes na atmosfera, originados por
ações antrópicas e não antrópicas
(compostos de enxofre e de nitrogê-
nio, hidrocarbonetos, óxidos de car-
bono e ozônio), e discutidas altera-
ções ambientais. São, por fim, trata-

dos os usos que o homem foi dando
aos gases atmosféricos. Conhecer a
composição, suas alterações e o uso
da atmosfera nos possibilita tecer al-
guns nós nessa rede de conhecimen-
tos, mas ainda não é suficiente. Os
autores nos permitem outras rela-
ções, apresentando a atmosfera sob
a óptica das massas de ar frias, quen-
tes, secas e úmidas, cujos movimen-
tos e encontros são responsáveis
pelo clima e por fenômenos meteo-
rológicos. Para completar esse qua-
dro, são discutidas as propriedades
de compressibilidade e a resistência
ao avanço de corpos que se
deslocam na atmosfera, con-
feridas ao ar por seu compor-
tamento como um fluido. São
abordados conhecimentos
sobre a geração e propagação
do som, bem como sobre as
forças que possibilitam o vôo
natural, dos pássaros, e artifi-
cial, das máquinas voadoras
inventadas pelo homem. Ao
longo do texto, são discutidas
propostas de soluções e algu-
mas alternativas para os pro-
blemas ambientais apresen-
tados.

Os conceitos são aborda-
dos de forma não aprofundada,
em linguagem de fácil compre-
ensão, o que permite sua utili-
zação no Ensino Médio.

Não se pode deixar de
mencionar que o livro não traz

uma bibliografia geral para atender
aqueles leitores que queiram saber
mais. Também não apresenta ao lon-
go dos capítulos referências bibliográ-
ficas, que poderiam direcionar o leitor
que tivesse interesse em se apro-
fundar em alguns dos temas tratados.
(Maria Eunice R. Marcondes - IQ/USP)
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