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CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE MATERIAIS PÉTREOS 
CONSERVATION AND RESTORATION OF STONE MATERIALS 

 
 

 

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 

(PL 84) 
(PL 84) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 

 
*Esta unidade curricular é de NÍVEL II. Deverá ser frequentada preferencialmente a 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  
 

A disciplina Conservação e Restauro de Materiais Pétreos tem como objetivo dotar 
os alunos de um leque de conhecimentos que permitam a compreensão global de 
uma obra de arte, especialmente dos seus problemas de conservação, sua caracte-
rização e proposta de soluções para a sua preservação e usufruto; compreender e 
identificar vários pontos relacionados com os materiais pétreos aplicados numa obra 
de arte: os seus materiais, técnicas de execução, identificação das patologias pre-
sentes e processos de degradação, técnicas de intervenção para resolução dos pro-
blemas sobre a obra e sobre o ambiente envolvente; e adquirir conhecimentos de 
Conservação e Restauro de materiais pétreos através a realização de exercícios 
práticos. 
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The objective of the discipline Conservation and Restoration of Stone is to provide 
students with a range of knowledge that will allow a global understanding of a work of 
art, especially its conservation problems, its characterization and the proposal of so-
lutions for its preservation and usufruct. To understand and identify several points 
related to the stone materials applied in a work of art: its materials, techniques of 
execution, identification of present pathologies and degradation processes, interven-
tion techniques to solve the problems about the work and the surrounding environ-
ment; And to acquire knowledge of Conservation and Restoration of stone through 
practical exercises. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

- Apresentação de conceitos. 
- Definição da profissão do conservador restaurador, princípios éticos e códigos de-
ontológicos. 
- O laboratório e o estaleiro. Regras, procedimentos de higiene e segurança. 
- Regras de manuseamento e transporte de peças. 
- Princípios e vocabulário da Conservação e Restauro. 
- Caracterização dos materiais pétreos, diferentes tipologias e apresentações. Méto-
dos de produção artística. 
- Caraterização dos principais problemas de degradação e suas causas. Técnicas 
de diagnóstico. 
- Apresentação das principais técnicas de intervenção: limpeza, estabilização de 
processos de alteração, consolidação, colagem, preenchimento de lacunas, reinte-
gração cromática, aplicação de uma camada de proteção, etc. 
- Discussão dobre os procedimentos técnicos e suas limitações. 
- Exercícios de fotografia documental. 
- Exercícios de diagnóstico. 
- Realização de uma intervenção de conservação e restauro de materiais pétreos. 
- Visita a intervenções de conservação e restauro. 
 
Concepts presentation. 
- Definition of the conservator-restorer profession, ethical principles and codes. 
- The laboratory and the construction site. Rules, hygiene and safety procedures. 
- Rules for handling and transporting objects. 
- Conservation and Restoration principles and vocabulary. 
- Characterization of stone materials, different typologies and presentations. Methods 
of artistic production. 
- Characterization of main degradation problems and their causes. Diagnostic tech-
niques. 
- Presentation of main techniques of intervention: cleaning, stabilization of alteration 
processes, consolidation, collage, filling of gaps, chromatic reintegration, application 
of a layer of protection, etc. 
- Discussion about the technical procedures presented and their limitations. 
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- Exercises of documentary photography. 
- Diagnostic exercises. 
- Realization of an conservation and restoration intervention of stone. 
- Visit to conservation and restoration outside interventions. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

As aulas desta disciplina deverão ser divididas numa componente teórica e numa 
prática, com o desenvolvimento de trabalhos conducentes à compreensão e aplica-
ção das ideias expostas. A matéria teórica será complementada com a realização de 
visitas a intervenções de conservação e restauro de materiais pétreos. 
Critérios de avaliação: 
- Fichas de diagnóstico. 
- Trabalho final com apresentação oral. 
- Desempenho prático. 
- Assiduidade 
 
This course classes will be divided into a theoretical component and practice, with 
the development of works leading to understanding and application of the exposed 
ideas. Theoretical material will be complemented by visits to conservation and resto-
ration construction sites of stone materials. 
Evaluation scheme: 
- Diagnostic sheets. 
- Final paper with oral presentation. 
- Practical performance. 
- Assiduity 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

HORIE, C., Materials for Conservation, Elsevier Butterworth-Heinemann, 13ª Ed. 
Burlington, 2005. Studies in Conservation 
Conservar Património, Revista da Associação Profissional de Conservadores-
Restauradores de Portugal 
AIRES-BARROS, L., As rochas dos monumentos portugueses. Tipologias e patolo-
gias, Cadernos IPPAR, II Série, No.3, Lisboa, 2001. 
ARNOLD, A., “Methodology of the study on decay, weathering and conservation of 
monuments”, CUM School, Second Course, pp. 11- 16. 
FEILDEN, B., “The principles of conservation”, Conservation of Historic Stone Build-
ings and Monuments, Nat. Academic Press, Washington, D.C., 1982. 
Illustrated Glossary on stone deterioration patterns, ICOMOS-ISCS, 2008. 
RODRIGUES, J Delgado, Causes, Mechanisms and Measurement of Damage in 
Stone Monuments, LNEC, Lisboa, 1998. 
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RODRIGUES, J. Delgado, Decay and conservation of granitic stones. Mechanisms, 
environment factors and treatment.(ex. Policopiado) 

 

 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 
 
 
 
 
08/2018. 
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