
Osso, metal, resina, couro  
e madeira e metal
alt. 141 x lar. x 52,5 x prof. x 38 cm  
Desconhecida — século XIX (?)

ESQUELETO HUMANO 
ARTICULADO

sobre a peça

O esqueleto humano é muito usado no contexto do ensino artístico para apoiar  
o aprofundamento de conhecimentos anatómicos da figura humana, servindo também  
como modelo nas aulas de desenho. 

A Coleção de Osteologia da FBAUL contém este esqueleto articulado, montado sobre  
um suporte original, que se pensa ter vindo da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa em 1866.  
Para se poder confirmar essa proveniência, é necessário realizar-se um conjunto de análises para 
a identificação do material presente no preenchimento do interior dos ossos, nos elementos 
utilizados para o suporte da estrutura, bem como das camadas de proteção que tenham  
sido aplicadas nas suas superfícies exteriores.

estado de conservação  

 ∙ A superfície do esqueleto encontra-se escurecida,  
não só devido à deposição de poeiras e outras 
sujidades, mas, principalmente, devido ao 
amarelecimento e escurecimento de produtos que 
foram aplicados na sua superfície ao longo dos anos, 
bem como à existência de manchas de gordura 
causadas pelo manuseamento da peça. A estrutura 
encontra-se fragilizada, carecendo de alguns trabalhos 
de consolidação e reforço dos elementos de ligação 
entre os ossos, bem como de um acondicionamento 
ou exposição mais protegidos. A estrutura de suporte, 
composta por um elemento metálico encontra-se suja, 
e, apesar de aparentemente não apresentar sinais 
de corrosão ativa, esta questão deve ser precavida 
nas zonas que não se conseguem observar neste 
momento. A base apresenta sinais de degradação 
causada por insetos xilófagos.

 ∙ Para a realização de uma intervenção informada, 
será necessário efetuar exames e análises às resinas 
de articulação, bem como às camadas de proteção 
aplicadas posteriormente. Com este objetivo, serão 
desenvolvidas exames de espectroscopia de UV, 
FTIR, RMN e de espectroscopia de massa. Através 
da absorção atómica procurar-se-á identificar a 
composição das ligas metálicas existentes nos 
elementos de ligação entre os ossos e no suporte.

                                                                              

intervenções a realizar

 ∙ Limpeza 
 ∙ Colagens e consolidação
 ∙ Tratamento dos elementos metálicos
 ∙ Tratamento do suporte de madeira
 ∙ Exames e análises

valor global estimado  1550€


