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QUÍMICA II 
CHEMISTRY 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 

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

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 
 
*Esta é uma Unidade Curricular de NÍVEL II. Isto significa que deverá preferencialmente ser frequentada a meio do 
percurso académico por se tratar de uma disciplina de grau de dificuldade/complexidade médio. 
 
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  
 

Os principais objectivos deste curso são a introdução a alguns conceitos básicos de 
Química, em particular de Química Inorgânica, importantes na análise e no estudo de 
artefactos históricos e obras de arte. Durante o curso os alunos adquirem conceitos 
básicos que advém do estudo da Tabela Periódica, mas também, por exemplo, con-
ceitos associados a processos de precipitação e solubilidade. É dada ainda especial 
importância a fenómenos de oxidação redução e ao efeito dos processos de oxidação 
em peças metálicas bem como a sua importância como base para a prevenção e 
tratamento de corrosão em materiais com interesse histórico e patrimonial. 
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The main objectives of this course are to introduce to some basic concepts of Chem-
istry, in particular inorganic Chemistry, important in the analysis and study of historical 
artifacts and works of art. During the course the students acquire basic concepts that 
come from the study of the Periodic Table, but also, for example, concepts associated 
with precipitation and solubility processes. It is also given special importance to oxida-
tion-reduction phenomena and the effect of oxidation processes on metallic parts as 
well as their importance as a basis for the prevention and treatment of corrosion in 
materials with historical and patrimonial interest. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Revisão dos conceitos básicos sobre; átomos, moléculas e iões. Revisão dos concei-
tos básicos sobre massa atómica, massa molecular e molar. Estudo aprofundado da 
Tabela Periódica (TP). Breve nomenclatura de compostos inorgânicos comuns. Acerto 
de reações químicas. Introdução às soluções e unidades de concentração. Prepara-
ção de soluções. Revisão dos modelos atómicos simples e interpretação das varia-
ções das principais propriedades dos átomos e iões na TP. 
Introdução aos ácidos e bases, pH e sua medição. Titulações ácido-base. Efeitos de 
ácidos e bases mais relacionados com questões da arte e do património. Reacções 
de precipitação de iões. Reacções redox (número de oxidação, agentes oxidantes e 
redutores, acerto de equações). Metais e Corrosão (reactividade dos metais, metais 
ferrosos e não ferrosos, propriedades de metais e ligas metálicas). Actividades labo-
ratoriais: (1) Reatividade de metais – Titulações ácido base; (2) Reacções Redox; (3) 
Síntese de Pigmentos; (4) Destilação. 
 
Review of the basic concepts of atoms, molecules and ions. Review of basic concepts 
on atomic mass, molecular mass and molar mass. Study developed of the Periodic 
Table. Brief nomenclature of common inorganic compounds. 
Stoichiometric calculations. Introduction to solutions and units of concentration. Prep-
aration of solutions. Revision of the simple atomic models and interpretation of the 
variations of the main properties of the atoms and ions in the Periodic Table. 
Introduction to acids and bases, pH and their measurement. Acid-base titrations. Ef-
fects of acids and bases more related to issues of art and heritage. 
Ion precipitation reactions. Redox reactions (number of oxidation, oxidizing and reduc-
ing agents, matching of equations). Metals and Corrosion (reactivity of metals, ferrous 
and non-ferrous metals, properties of metals and metal alloys). Laboratory activities: 
(1) Reactivity of metals – Acid base titrations; (2) Redox reactions; (3) Synthesis of 
Pigments; (4) Distillation. 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
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As metodologias de ensino envolvem um conjunto de aulas teóricas e realização de 
problemas de aplicação (nomeadamente relativos ao acerto de equações, preparação 
de soluções, solubilidade e equações redox). Envolvem também a realização de aulas 
laboratoriais. A avaliação é composta por duas componentes: (i) um exame escrito 
que vale 70% da nota final (e em que a nota mínima é 8,0) e (ii) uma nota prática, que 
vale 30% da nota final, baseada nos relatórios das actividades laboratoriais, bem 
como na respectiva preparação, e numa apresentação oral de um dos trabalhos. 
 
The teaching methodologies involve a set of theoretical classes and realization of ap-
plication problems (namely concerning equation matching, solution preparation, solu-
bility and redox equations). They also involve the accomplishment of laboratory clas-
ses. The assessment consists of two components: (i) a written exam that is worth 70% 
of the final grade (and in which the minimum grade is 8.0) and (ii) a practical grade, 
which is worth 30% of the final grade, based on reports on laboratory activities, as well 
as their preparation, and an oral presentation of one of the activities. 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

Chang, R. Química (oitava Edição), McGraw Hill. Nota: os alunos podem usar outras 
edições deste livro. 
- Texto de apoio: Metais e Ligas, I. T. E. Fonseca e L. F. A. Proença, Universidade de 
Lisboa. 
- Elementos de estudo, relativos por exemplo aos conteúdos de ficheiros em Power 
Point utilizados nas aulas teóricas. 
- Protocolos relativos às aulas Laboratoriais, a disponibilizar por via electrónica (por 
exemplo via Fénix ou Moodle) 
 
 

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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