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TÉCNICAS DE REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA 
CHROMATIC REINTEGRATION TECHNIQUES 

 
 

 

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 

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  
 

Dar a conhecer os princípios da perceção visual, as metodologias, as técnicas e ma-
teriais tradicionais e contemporâneos disponíveis para a reintegração cromática. Aqui-
sição de conhecimentos sobre os distintos materiais que conferem cor às obras pic-
tóricas e que podem ser usados para a restituição de cor e sobre os materiais filmo-
géneos, tais como aglutinantes, revestimentos finais e adesivos. O objetivo é dotar os 
alunos de ferramentas teóricas e técnicas que lhes permitam abordar de forma crítica 
a etapa da reintegração cromática e desenvolver destreza manual na sua execução. 
 
To make known the principles of visual perception, the methodologies, the techniques 
and traditional and contemporary materials available for the chromatic reintegration. 
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Acquisition of knowledge about the different materials that give color to pictorial works 
and that can be used for colour reintegration such as pigments, binders and final coat-
ings. The aim is to provide students with theoretical and technical tools that allow them 
to develop both manual ability and sensitivity to manipulate colour; they will practice 
with different colour retouching techniques in practical exercises done in class. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

1. Perceção visual 
2. Terminologia técnica 
3. História e critérios de reintegração cromática 
4. Massas de preenchimento 
5. Metodologias e técnicas de reintegração clássicas e contemporâneas 
6. Materiais 
 
1. Visual perception 
2. Technical terminology 
3. History and Criteria for Colour Reintegration 
4. Fillers 
5. Classic and contemporary methodologies and techniques of reintegration 
6. Materials 

 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

A metodologia de ensino assenta no método expositivo, demonstrativo, interrogativo 
e ativo. A classificação será atribuída em função da capacidade do aluno em aplicar 
os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, dos trabalhos técnicos 
propostos e de uma prova escrita final. A avaliação será atribuída do seguinte modo: 
desempenho prático em aula (30%), portfólio (40%) e a prova escrita (30%). 
 
The teaching methodology is based on the expositive, demonstrative, interrogative and 
active 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: practical perfor-
mance in class (30%), portfolio (40%) and written test (30%). 

 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

ARNHEIM, R. (1994).Arte & Percepção Visual, Uma Psicologia da Visão Criadora. S. 
Paulo: Livraria Pioneira Editora. 
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SUSTIC, Sandra (2015) -Brief Handbook about Mimetic Retouching. Porto: Escola Ar-
tística e Profissional Árvore. 
BAILÃO, Ana (2011) – As Técnicas de Reintegração Cromática na Pintura revisão 
historiográfica. Ge-conservación, 2. 
CIANFANELLI, T. e SCARZANELLA, C. (1992). La percezione visiva nel restauro dei 
dipinti. L’intervento pittorico. Problemi di restauro, riflessione e ricerche. Firenze: Edifir 
Edizione. 
ELLISON, R. e SMITHEN, P. e TURNBULL, R. (2010).Mixing and Matching, Ap-
proaches to Retouching Paintings. Londres: Archetype. 
FUSTER-LÓPEZ, L.; MECKLENBURG, M.F. (2011). Materiali per la stuccatura dei 
dipinti mobili: verso una valutazione critica dell’idoneità, stabilità e versatilità delle for-
mulazioni tradizionali e attuali. V Congresso Internazionale “Colore e Conservazi-
one”,Le fasi finali nel restauro delle opere policrome mobili. Saonara: il prato, pp. 45-
56. 
 
 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

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