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TECNOLOGIA E COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS I 
MATERIALS TECHNOLOGY AND BEHAVIOR 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 

(TP 42 + OT 21 horas) 
(TP 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  
 

Estudo e conhecimento dos materiais inorgânicos que servem de suporte a objetos 
do património cultural. Origens, classificação e tipologias dos materiais inorgânicos. 
Propriedades físico-químicas dos materiais inorgânicos e respetivos comportamentos. 
Estudo das tecnologias de fabrico e produção artísticas. Fatores de degradação. Esta 
unidade curricular abordará materiais tais como: materiais pétreos, cerâmicos, vítreos 
e metais. 
 
Study and knowledge of some inorganic materials. Origins, classification and typolo-
gies of inorganic materials. Physicochemical properties of inorganic materials and their 
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behavior. Study of technologies of artistic production. Degradation Factors. This cur-
ricular unit will cover materials such as: stone, ceramic, glass and metals. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

1. Materiais pétreos 
2. Materiais cerâmicos 
3. Vidro 
4. Metais 
5. Identificação e classificação dos materiais apresentados 
6. Técnicas associadas à sua utilização para a produção de obras de arte 
 
1. Stone materials 
2. Ceramic materials 
3. Glass 
4. Metals 
5. Identification and classification of materials studied 
6. Techniques associated with its use for the production of works of art 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

A metodologia de ensino assenta no método expositivo, demonstrativo, interrogativo. 
A classificação será atribuída em função da capacidade do aluno em aplicar os co-
nhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, dos trabalhos técnicos pro-
postos e de uma prova escrita final. A avaliação será atribuída do seguinte modo: 
assiduidade e participação (20%), trabalho individual (40%) e a prova escrita (40%). 
 
The teaching methodology is based on the expositive, demonstrative and interrogative 
method. The classification will be attributed according to the student's ability to apply 
the knowledge acquired throughout the curricular unit, the proposed technical work 
and a final written test. Assessment will be given as follows: assiduity and participation 
(20%), individual work (40%) and written test (40%). 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

AIC Book and Paper Group - Paper conservation catalog:  
http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/pcc/ 
CALVO, Ana - Conservación y Restauración de Pintura sobre Lienzo. Barcelona: Edi-
ciones del Serbal, 2002. 
CRISTOFERI, E. – Gli Avori: problemi di restauro. Firenze: Nardini Editore, 1992. 
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DIAS, P. – A Arte do Marfim, Porto: V.O.C. Antiguidades, 2004. 
DORGE, Valerie e HOWLETT, F. Carey, ed. - Painted Wood: History and Conserva-
tion. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1994. 
EASTAUGH, Nicholas; WALSH, Valentine; CHAPLIN, Tracey; SIDDALL, Ruth - The 
Pigment Compendium – A Dictionary of Historical Pigments. [s.l.]: ELSEVIER – But-
terworth-Heinemann, 2004. 
FALCÃO, L; PEREIRA, F. A. B; ARAÚJO, M. E. - Caracterização de cabedais ada-
mascados e guadamecis dos séculos XVII e XVIII por ATR-FTIR. Conservar Patrimó-
nio 1-13. Disponivel: https://doi.org/10.14568/cp2017003. 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

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