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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909926 - Toxicologia Ambiental 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 421 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Patrícia Alexandra Dias Brito Palma 
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100 15 30                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Aprendizagem dos fundamentos e conceitos gerais sobre a análise do impacto de contaminantes ambientais na estrutura e 
função dos ecossistemas e do Homem; 

Adquirição de conhecimento sobre processos de toxicocinética e toxicodinâmica dos poluentes ambientais nos organismos 
vivos; 

Adquirição de conhecimentos sobre caracterização e avaliação da resposta tóxica; 

Aquisição de conhecimentos sobre Bioindicadores e Biomarcadores na avaliação de risco ecológico. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Componente Teórica: (i) Princípios Gerais de Toxicologia: Áreas Gerais e Especializadas da Toxicologia; Ambiente e 
Desenvolvimento/Contaminação e Poluição; Poluente e Contaminante; Factores que Influenciam a Resposta Tóxica; 
Características da Exposição; Curvas Dose-Resposta; (ii) Mecanismos de Toxicidade: toxicocinética e toxicodinâmica; 
exposição a células-alvo; necrose; apoptose; carcinogénese; (iii) Agentes ambientais tóxicos. 

Ensaios laboratoriais: (a) Ensaios Ecotoxicológicos Terrestres: Ensaio de mortalidade com Eisenia foetida (agudo) (7d-CL50); 
Ensaio Comportamental com Eisenia foetida (subcrónico) – Ensaio de Evitamento; (b) Ensaios Ecotoxicológicos Aquáticos: 
Ensaio de mortalidade com Daphnia magna (48h- CL50); Ensaio de mortalidade com Thamnocephalus platyurus (24h-CL50); 
Ensaio de inibição de bioluminescência da bactéria Vibrio fisheri. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Como objectivo geral da unidade curricular os alunos devem adquirir competências sobre os mecanismos de acção e efeitos 
tóxicos de várias classes de contaminantes ambientais nos organismos vivos. Estas valências são adquiridas pela componente 
teórica que integra 3 módulos de conhecimento principais: (i) princípios gerais de toxicologia; (ii) mecanismos de toxicidade; (iii) 
o terceiro módulo integra a aprendizagem de conhecimentos sobre os efeitos toxicológicos de classes de agentes ambientais 
tóxicos. 

A componente prática tem como objectivo desenvolver competências práticas e de interpretação na área da toxicologia 
ambiental através da experiência laboratorial adquirida por realização dos bioensaios ecotoxicológicos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A metodologia de ensino integra aulas teórico-práticas expositivas com o objectivo de transmitir os conceitos básicos de saúde 
pública. Aulas de resolução/ discussão, de estudos de casos inerentes às matérias de epidemiologia, avaliação de risco 
ambiental e salubridade ambiental. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As metodologias de ensino que incluem, aulas teóricas com uma estratégia de exposição interactiva e interpretativa em que os 
alunos são envolvidos recorrendo à análise de casosestudo e aulas Práticas que recorrem a prática laboratorial de realização 
de ensaios ecotoxicológicos nas diferentes matrizes ambientais, estão em coerência com os objectivos da unidade curricular 
que visam capacitar o aluno em compreender, descrever e relacionar o conhecimento sobre identificação e avaliação de efeitos 
ecotoxicológicos de poluentes ambientais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A Avaliação Teórica é obtida através da realização de uma prova escrita (70%); Avaliação Prática é obtida através da 
elaboração de relatórios integradores dos resultados obtidos nas aulas práticas e elaboração de um projecto na área da 
toxicologia ambiental (30%). O aluno tem que estar admitido à prática para ir a exame teórico. A Nota mínima admissível para 
cada elemento de avaliação é 10 valores. 
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