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QUÍMICA I 
CHEMISTRY I 

 
 

 

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 

(T 42 + OT 21 horas) 
(T 42 + OT 21 horas) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

I* 

 
 
*Esta unidade curricular é de NÍVEL I. Deverá ser frequentada preferencialmente no início do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência introdutórios. 
 
*This is a LEVEL I unit. It should preferably be attended at the beginning of one's academic course as it is a subject 
with a reduced level of complexity and requirement. 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Adquirir noções básicas de química que permitam: 
• conseguir comunicar de uma forma articulada com cientistas envolvidos na identifi-
cação, datação e análise de materiais, relacionados com aspetos vários das ciências 
da arte e do património nomeadamente a conservação e o restauro; 
• entender conferências, lições e publicações de natureza mais científica, relaciona-
das com tópicos da arte e do património; 
• ter conhecimento dos materiais de origem natural ou industrial ditos “orgânicos”; 
• ter noção das alterações de natureza química que podem surgir nestes materiais 
devidas ao uso, bem como das alterações que podem sofrer com as condições de 
exposição e armazenamento; 
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• ter conhecimento das regras básicas de segurança no manuseamento e armazena-
mento de agentes químicos utilizados quer na produção de obras de arte quer pelos 
conservadores/restauradores durante uma intervenção. 
 
To acquire basic knowledge in chemistry and that will allow to: 
• communicate in an articulated way with scientists involved in identifying, dating and 
analyzing materials related to various aspects of art and heritage sciences (eg conser-
vation, restoration, etc.); 
• understand conferences, lessons and publications of a more scientific nature related 
to art and heritage topics; 
• be aware of naturally occurring materials or synthetic materials named "organic"; 
• have aware of the chemical changes that the above materials may suffer due to the 
use, as well as the changes that may occur due to exhibition and storage exposure; 
• be aware of the basic safety rules in handling and storage of chemical agents used 
in the production of works of art and/or by conservators during an intervention. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

• Os estados da matéria. Constituintes da matéria: átomos, moléculas, iões, elemen-
tos e compostos químicos 
• Modelos atómicos simples. 
• Massas atómica, molecular e molar. 
• Ligação covalente e compostos baseados no átomo de carbono 
• Formação de ligações simples, duplas e triplas. Fórmulas moleculares e de estrutura, 
caso geral dos grupos funcionais. 
• Estudo dos materiais orgânicos mais abundantes em museus: materiais lipídicos, 
proteicos, polímeros naturais e sintéticos e materiais celulósicos; 
• Normas básicas de segurança no Laboratório de Química. 
• Contacto com o Laboratório de Química através da realização das seguintes expe-
riências: a) Utilização da balança científica. Medição rigorosa de volumes de líquidos; 
b) Obtenção do óleo de linhaça por extracção; c) Tingimento do algodão e da lã utili-
zando corantes naturais; d) Síntese e purificação de um composto orgânico. 
 
• The states of matter. Constitution of the matter: atoms, molecules, ions, elements 
and chemical compounds. 
• Simple atomic models. 
• Atomic, molar and molecular masses. 
• The chemical covalent bond and the compounds based on the carbon atom 
• Formation of single, double and triple bonds. Molecular and structural formulas, gen-
eral case of functional groups. 
• Study of the most abundant organic materials in museum collections: lipids, proteins, 
natural and synthetic polymers and cellulosic materials; 
• Basic safety standards in the Chemistry Laboratory. 
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• Contact with the Chemistry Laboratory through the following experiments: a) Use of 
the precision balance. Precision measurement of volumes of liquids; b) Production of 
linseed oil by extraction; c) Dyeing cotton and wool using natural dyes; d) Synthesis 
and purification of an organic compound. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

O ensino desenvolve-se em aulas expositivas com a inclusão de exemplos relevantes 
e a resolução de problemas tipo, que permitam consolidar os conceitos apresentados. 
A avaliação da disciplina consta de um exame escrito final obrigatório e de relatórios 
das experiências realizadas no laboratório ao longo do semestre. O modo de avalia-
ção e a percentagem de cada elemento de avaliação é estabelecido entre o professor 
e os alunos na primeira aula. 
A aprovação na disciplina é a média ponderada do exame final, 70%, e da compo-
nente laboratorial, 30%. 
A aprovação na disciplina implica classificações iguais ou superiores a 8,0 valores no 
exame final. 
Na segunda data de exame, e na época especial, os alunos podem melhorar apenas 
a classificação de uma das componentes, exame teórico ou relatório das experiências 
laboratoriais, mantendo a classificação da outra componente. 
 
Teaching is developed in lectures with the inclusion of relevant examples and solving 
typical problems, which allow to consolidate the concepts presented. 
The assessment of the course consists of a final written exam and reports of the ex-
periments carried out in the laboratory during the semester. The assessment and the 
percentage of each evaluation element is established between the teacher and the 
students in the first class. 
Approval in the course is the weighted average of the final exam, 70%, and the labor-
atory component, 30%. 
Approval in the course implies a classification equal to or greater than 8.0 in the final 
exam. 
On the second examination date, and in the special time, students can improve the 
classification of one of the components, written exam or report of laboratory experi-
ments, maintaining the classification of the other component. 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

Química: Princípios e Aplicações, Daniel Reger, Scott Goode, Edward Mercer, Edição 
da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997 (ou outra edição qualquer). 
Princípios de Estrutura e de Reactividade, Alberto Romão Dias, Maria Matilde Mar-
ques, Universidade Aberta, Lisboa 1996 ISBN: 972-674-198-X (páginas 271-295) 
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The organic chemistry of museum objects, John S. Mills, Raymond White, Butterworth-
Heinmann, 2nd edition, Oxford, 2003 
Todos os documentos disponibilizados na plataforma Moodle da FCUL: 
https://moodle.ciencias.ulisboa.pt/course/view.php?id=378 
Auxiliares introdutórios e de iniciação aos conceitos: manuais de física e química do 
9º ao 12º ano de escolaridade. 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

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