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çgplao

[NõiüÊõãõi$EiFEiilx

V EMENTA
Aspectos toxicológicos d

biológica (toxina«ções e . micotoxina) e química (intoxicaçõespor metal, agrot6xicos, PUAS). l
Fundamentos básicos em toxicologia. Identificação e estudo dos principais contamhantes sintéticos

e toxinasnaturais e a relação com efeitosadversosem humanos.Fundamentosda poluiçãohídrica e
riscos ambientais e à saúde dos organismos vivos. Estratégia

para prevenção e monitoramento

b:. toxicantes nos ambientes aquáticos. Aspectos introdutóHos' dos' procedimentos e técnicas
laboratoriais anuais utilizados na determinação analítica de toxicantes em matrizes bióticas e
abiõticas.

r1. 0BJETIVOS

iütoxicaçõa alimentarescuja fonte sQa aquática: propiciar menor compreemãodos eüitos adversa

E;riscados nos organismos lhos; estimular a iíwestigação da ccmplewdade das possíveis iilterações elüe
mbimte, alimento e homem nos processos de intoxicação.

ãca o$ principais toxicmtes naturais e contaminuntespromotores de
itoucações agudas e crónicas. Conhecer critérios de segurançaalimentar. Familiarizar o aluno com
rocedimentos !aboratoriais ordhárics e técúcas instrumenmis modemas em utálises toücolóaicm.
otacializar a capacidade de interpreüçãe dos resultadose a expressão dos mesmos pela representaçãoülá$ca

VII. CONTEÜDÕ PkÕÕRÃMÃÍIêÕ
Conteúdo Teórico:
1.

l

Fundamentos da Toxicologia. Intoxicação; toxicidade; toxicodmâmica e toxicocinética: htores que
influenciam a toxicidade de uma substância. Relação dose-resposta. Reações de biotransfarmação das
substâncias tóxicas. Indução metabólica. Avaliação da toxicidade. Limites máximos aceitas e tolerados
para boxicantes(em ambienns, alimentos e organismos vi\:os). Avaliação de risco.

Toxinas Naturais em Alimentos de Origem A.nimai e Vegetal Toxulas de organismosmaríiüos,

animais e vegetais. inibidores enzimáticos. Aminu vasoati\as.

Principais poluentesde origem antrópica em ambientesaquáticos . Descargasubanu. petróleo,

compostos organoclorados, metais, radioatividade, efeitos témncos, materiais inertes. .à'ç:afiaçãodos
afeita da alteração ambiente! (tipos de alteraçõa, toxicidade, indicadores biológicos, introdução e
transp(me de poluentes: critérios de inç'estigacãoecológica: controle e momtoíanento}. Cmuole
higiene-sanitário
4

Contaminantes tóxicos provenientes de refeitos industriais e agrícolas. Propagaçãoe transportedos

paluenas no meio natura! e sua ação sabre o$ organismosvivos (aposição, efeitossobre os

organismos, prevenção e controle). Petróleo Hidrocabonetos clorados e paliçíçiiços uomádcos
Nletais (Cr. Cd, Hg. Pb). Principais insmcidas- herbicidas e üngicidas (argmoclorlidos.
organo6osíorados,carbamatos e pkenóides).
i
Qualidade da água. O cicb hidrológico.Critérios para o uso da água e a potabilidade.SinRnu de l
Á

tratâmwto da água para uso pata't'el. Toücmtes originados durante o traümento da água.

l\métodosanalíticos para determinação de variáveis ambientais e toxicanles em matrbes
ambientaisabióticas e bióticas- Processosde ullostragemde água: scdiHloltun
e organls1110s
'çl\os
Técnicas analítica convencionais e instrumentaçãode alta resolução para detecção dos contaminmles
Tratamento estatístico e interpretação dos dados a1lalíticos.

Para M aulas teóricas serão empregados os seguintesrecursos e técnicas de ensino: aulas elposiüvas l
l com aunOiodo quadro de giz, retroprojetor, slides,data show; estudos de texto em grupo e debateem l
sala de aula; seminários realizados a partir de temos científicos previamente distHbuídm pelo proEasor; i
participação em palestras com convidados especiais.
As atiüdades em campo compreenderão: üsitas a indústria de alimento ou laboratório de controlee
pesquisa de alimentos, meio ambiente e toxicologia; saída para roleta de amostras destinadas a análise l
l laboratorial, em mar, terra ou estabelecimentocomercial de alimentos.
,
l Os alunosainda serão atendidospela professora,fora do horário das aulas, em período acordadopar l
Í ambas as partes.

l Oy 'raROStrabalharão sempre em dupla ou equipe com no máximo 5 componentescada e apraentarão l
l um -datório na aula subsequente à realização da atividade de campo ou palestra.

'

i

l Serão realizadas de duas a cinco a+'aliações,orais e/ou escritas, podendo haver pesos diferenciadosl
l somene quando o grau de complexidade entre ela.s o exigir. A frequência e a participação nm aula.se l
l discussõestambém serão consideradas ao Sinaldo semestre.
'
'
l
l Avaliações individuais escritas ou orais = 50% da nota final
l
l Avaliações em grupo (ReíatóHo

+ Seminários de artigos científicos) = 509b

Í

leis: 1) não serão realizadas provas indiüduais ou abaixo de 10 alunos fora das datas previstas, sem ajl
jjdnãda apresentação de atestado médico ou por acordo coletho. 2) Entrega dos relator;os = inca semanal
l ap111a realização de cada aula em campo ou palestra.

'i

l Os alunosque não obtiv-eremnota suãcientepara a aprovação final. através das av-aliações
pardaisi
i realizadas ,durante o semestre, atarão amparados pela resolução 17/CUN97, em seus artigos 70 e TI el
resoecttvos parágrafos

2o e 3o.

i

X}. CRONOGRAMA TEÓRICO
DATA

ASSUNTO

05/05
12/05
19/05
26/05

l Apresentação do curso. Fundamentos da Toxicologia.
1Fundamentos da Togcclogia
1Fundamentos da Ecotoxicologia.
l A qualidade de Ecossistemas Aquáticos e a .©ma Potável

Q2/06

l AVALIAÇÃO

09/06

l Toxinas Naturais em Alimentos de Origem Animal e Vegetal

16/06

i Feriado de Corpus Christi

- Trabalho em dupla com artigo fornecido pelo professor

9

23/C16

l Principais Poluentes de Origem .\-ntfópica em .:\mbientes Aquáticos

3CI/06

l .AVALIAÇ.AO - Trabalho em dupla com artigo fornecido pelo professor sobre o
argumento da aula do dia 23/06

. 7/07

l Contaíúnantes Tóxicos Provenientesde Rejeítos industriais

14/07

i .AVALIAÇ.AO - Seminário em equipe a partir de antiga fornecido pelo

21 /07

l Contatninantes Tóücos

28/07

l AV./\LIAÇÃO - Seminário em equipe a partir de artigo fornecido pelo
professor

04/08

l b'métodos.hlaiíticos Para Detenúnação de Variáveis Ambientaise Toüçantes
i Ambiente Aquático e Organismos vi'ç'os

1 1/08

i professor

1blétodos

Analíticos

Proveúentes

de .âtividades Agrícolas

Para Detemünação

de \,:ariáveis .Ambientais e Toxicantes

.\mbiente .Aquático e Organismos vi'ç'es
"I

8/n8

25/08

AVALIAÇ.AO FINAL - Apresentação por equipe. Argumento escolhido por
cada equipe, segundo seu interesse, relacionado ã toxicoiogia

i NOVA AVlüIAÇÃ0

Xli. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CREXÍLt'N, R.J-W. ( 1991). Agrochemical preparation and made of action. Jolul Wile} & Solas,Englald.
2. H.,SiRRISSON, R. h{. (1995). Poilution: caules, eKects and contrai. 2" ed. R. NÍ- Hamsson Ed. Tbe Royal
Socien of Chemistrv. Clambridqe.
l
3. HOBBY, C.B.; Roberts. D. (1998). Toxinfecções e controle higiénico-sanitáriode alimentos. Vareta l
Editora e Li'ç«FariaLTDA.. São Paulo, 376 pp-

4. HODGSON, E. & GU'r.HR]E. F. E. (19S2). Introductionto biochenlicaitoxicology2' ed. Elsevier,New
T
York
5. HODGSON: E. & LEVA, P. E. (1987).A textbookof modem toxicunlogy.
Elsevier,Nux'York.
6. fÍOUNSLOW, W. A. 1995.Water quality data - anallsis and interpretation. CRC Press: Boca Ratos,
Florida. 397pp

7. \líDIO. .A,:\í.\R'RINS J. (2000).Tolicojggíade alimentos.Editora'V'areia.295pp.

l

E[. QGÂ.
OG.â. S.
S (:ÜÜ3)
(:C]ü3). Fundamentos

de toxico]ogía.

9. R3L\l). G. X:!. ( 1995). Fundamentais

]: ed Seiz! Oga (Ed). -\theneu Editora- São Pau]o- 474 pp

of aqualic toxicolog} . 2" ed. Tal-ior & Francês. \X'ashinglon

10. SFnBA\FOTO, T. & BJELD.A.NES. F. L ( 1996}. Introduccion a la toxicologia de los alimentos. Ediional
.Acribia S-A.- Zaragoza. 203pp

11. \À'.àLKER C. H.: HOPlllIN, S. P.: SIBL\'. R. bí. & PE.A.IEi1.4tLE.
D B. (1996}. Principles of ecotoxicoiogy
Ta ç-íor & Francês. Lo:ldon

l OBS : Reconlcnda-scainda consultar- Anais de Confessos de Ecotoxicolona. Oceanenafla. Ecologia. Toxicologiac
Re'.estasda SociedadeBrasileira de Toxicolo.=ia' Acta TclxicológicaArgentina, Reiatórias e publicações cientificas da
EPA (En\-iroíuinenta] Protection .Agc1lc\. USA). Publicações da Ul\= SCO (Technical Pamrs in b4arine Science)-

P.ss. do Professor
Aprovado na Reunião do Coiegiado do PTL em

(

A.ss. Chefe do Departamento

Florlanópolis: 20 de abril de 2006

