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PRÁTICAS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO II 
LAB DIAGNOSTIC PRACTICES II 

 
 
 

Área científica 
Scientific domain 

Ciências da Arte e do Património 
Sciences of Art and Heritage 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TL 84)  
(TL 84) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 
 
*Esta unidade curricular é de NÍVEL II. Deverá ser frequentada preferencialmente no meio do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios. 
 
*This is a LEVEL II unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a 
subject with a mid-range degree of complexity and requirement. 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

Física e Química 
1. Reconhecer a importância dos Métodos de Exame e Análise nas Ciências da Arte 
e do Património (conservação preventiva, tecnologia de execução, identificação de 
falsos, etc). 
2. Aplicar os métodos de exame e análise a objectos de estudo de natureza histórica 
ou artística. 
3. Interpretar os resultados dos métodos de exame e análise. 
 
Physics and Chemistry 
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1. Recognize the importance of the physical-chemical analysis methods in Science of 
Art and Heritage (preventive conservation, execution technology, forgery, etc.). 
2. Application of selected methods of examination and analysis of historic or artistic 
objects. 
3. Interpretation of results of a given methodology of analysis. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Física 
1. Etapas de diagnóstico de uma obra de valor histórico ou artístico. 
2. Espectro electromagnético: processos de interacção da radiação infravermelha, vi-
sível, ultravioleta e X com a matéria. 
3. Métodos de análise: 
a. Espectroscopia de fluorescência de raios-X. 
b. Espectroscopia Raman Química 
4. Técnicas de análise térmica (TG, DSC, TMA, DTA) aplicadas ao estudo do patri-
mónio cultural. Exemplos de casos de estudo. 
5. Espectroscopia de absorção no infravermelho para a identificação de materiais de 
obras de arte (aglutinantes, corantes, pigmentos, etc). 
6. Espectroscopia de absorção atómica para doseamento de componentes de uma 
argamassa histórica. 
7. Difração de raios-X: identificação dos elementos e produtos de corrosão de objectos 
metálicos (ex. moeda antiga). 
 

Physics 
1. Diagnostic procedure of an artistic/historical object 
2. Electromagnetic spectra: interactions between infrared, visible, ultraviolet and X ra-
diation with matter. 
3. Analytical techniques: 
a) X-ray fluorescence spectroscopy 
b) Raman spectroscopy Chemistry 
- Thermal analysis methodologies (TG, DSC, TMA, DTA) applied to the study of the 
cultural heritage. Examples of case studies. 
- Infra-red absorption spectroscopy applied to the identification of the materials in 
works of Art (examples: glues, dyes, pigments, etc.) 
- Atomic Absorption Spectroscopy exemplified with the case of the analysis of historical 
mortars. 
- X-ray diffraction: identification of the corrosion products of metal objects (ex. ancient 
coin). 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Física e Química 
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Exposição e discussão da matéria e métodos experimentais utilizados na execução 
de um conjunto de trabalhos práticos, o que permite aos alunos consolidar os conhe-
cimentos adquiridos. 
Visita ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
Journal Club – Apresentação e discussão em aula de artigos científicos. 
Avaliação contínua – desempenho laboratorial e elaboração de relatórios escritos. 
Avaliação periódica – exame escrito no final do ano. 
 

Physics and Chemistry 
Presentation and discussion of subjects related with the practical works, concerning 
the fundamentals of the technique and the analysis/interpretation of results. 
Visit to the Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
Journal Club – Presentation and discussion of a scientific paper related with the ap-
plications of chemistry in the cultural heritage 
Assessment will be made by a component of continuous evaluation, related with their 
performance in the laboratory and the laboratorial reports, and a written exam com-
ponent, at the end of the semester. 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

- Serway, Raymond, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. Fort 
Worth: Saunders College, 2000. 
- Stuart, Barbara, Analytical tecnhiques in material conservation. John Wiley & Sons 
Ltd, 2007. 
- 100 anos de Património: Memória e Identidade. coord. Jorge Custódio, IGESPAR, 
Lisboa, 2010. 
- Choay, Françoise, A Alegoria do Património, Edições 70, Lisboa, 2000. 
- Chang, Raymond, Química (Oitava Edição), McGraw Hill, 2005. 
- NETO, Maria João Baptista, Memória, Propaganda e Poder – O Restauro dos Mo-
numentos Nacionais (1929-1960), Porto, FAUP Publicações, 2001. 
- BLANCO, Javier Rivera, De varia Restauratione, Teoría e Historia de la Restauración 
Arquitectónica, 2.ª ed., Abada Editores, Madrid, 2008. 
- BRANDI, Cesare, Teoría do Restauro, Edições Orion, Amadora, 2006. 
- Web - http://moodle.fc.ul.pt/. No respectivo site do Moodle são disponibilizados apon-
tamentos elaborados pelos docentes da disciplina. 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 

Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 

Information provided by the lecture in class. 
 

08/2018. 


