
FICHA DE INVETÁRIO/ IDENTIFICAÇÃO DE CERÂMICA 

Linhas guia para a realização de uma ficha de inventário para cerâmica  

 

Para se compreenderem todos os pontos existentes na ficha de identificação do 

objecto, auxiliando o inventariante a perceber o tipo de informação a colocar em cada item, 

assim como a identificar pormenores e informações relevantes sobre qualquer característica 

particular de uma determinada peça, é agora apresentado uma explicação sucinta e individual 

para cada espaço existente na ficha. 

 

CABEÇALHO – este item deve possuir o nome e logótipo da instituição ou entidade a 

realizar o inventario. Data e local podem ser também dados relevantes.  

TÍTULO – a identificação da ficha de inventário/identificação ou Identificação sumária.  

NÚMERO DE FICHA – esta informação permite manter um registo preciso dos objectos, 

facilitando a sua pesquisa. Cada tipologia deve ter um número separado de ficha, para não 

serem criadas discrepâncias tipológicas entre si. A cada nova aquisição, apesar da peça poder 

receber o número de inventário 801, terá o número de ficha sequencial relativamente à 

categoria em que se encontra.  

NÚMERO DE INVENTÁRIO – número seriado e contínuo atribuído à peça ou ao conjunto. 

Peças compostas de duas partes inseparáveis (Caixa e tampa) devem ter um único número de 

inventário distinto com uma letra do alfabeto árabe (23.A e 23.B), mas fichas de 

identificação/ inventário diferentes. Os conjuntos (Faqueiros, etc.) devem ter um único 

número de inventário distinto com um numero árabe (23.1, 23.2, 23.3). Peças que podem 

fazer par umas com as outras mas que não constituem um conjunto devem ter números de 

inventário diferentes, mesmo havendo pontos em comum como a tipologia. 

NÚMEROS DE INVENTÁRIO ANTERIORES – Este ponto permite à entidade manter um 

registo histórico das peças, locais e instituições que foram suas antigas detentoras.  

INSTITUIÇÃO/ PROPRIETÁRIO – este ponto só necessita de ser preenchido quando a 

entidade inventariante não pertencer à instituição/ entidade detentora das peças/ acervo.  

LOCALIZAÇÃO – local onde a peça está colocada à data do inventário, devendo sempre ser 

actualizado depois de qualquer alteração.  

DENOMINAÇÃO – nome, título ou qualificação da peça. 

FOTOGRAFIA – este campo deve possuir pelo menos duas fotografias para o caso da ficha 

de inventário (e uma fotografia para o caso ficha de identificação sumária), em perspectiva, 

frente, trás, fundo, interior, etc., dependendo da forma e características da peça. Devem ser 



sempre colocadas as duas fotos que melhor permitam identificar a peça presencialmente e 

distingui-la de peças semelhantes.  

MODO DE OBTENÇÃO – como e quando foi obtida a peça pelo actual proprietário. 

PROVENIÊNCIA -  local(ais) por onde passou a peça.  

ORIGEM – Local onde esta foi fabricada/ produzida.  

DATAÇÃO – data (aproximada ou exacta) de produção.  

MEDIDAS – altura, largura e comprimento, profundidade ou diâmetro (maior e menor) da 

peça. Esta medição deve ser feita da forma mais precisa possível pois será necessária para a 

sua correcta exposição, conservação e transporte.  

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA – forma da peça e os seus componentes.  

DESCRIÇÃO ICONOGRAFICA – decoração, cor e textura da peça.  

SIMBOLOGIA – função ou possíveis funções dos objectos, assim como o seu significado 

simbólico.  

IDENTIFICAÇÃO DE CONJUNTO E UNIDADES – este campo só deve ser preenchido se a 

peça fizer parte de um conjunto.  

IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS EM FALTA – falta de uma parte integrante da peça ou 

conjunto. Na Ficha de Identificação Sumaria este ponto deve ser, se aplicável, descrito no 

campo “Estado de Conservação”. 

FABRICANTE – pessoa, entidade, cultura ou fábrica onde foi produzida a peça.  

MARCAS – marcas distintas da peça que não originais.  

INSCRIÇÕES – selos, carimbos ou outros elementos colocados pelo fabricante, proprietário 

ou outro na superfície da peça.  

MATERIAL (cerâmico/não cerâmico/adicionado) – este campo, subdividido em três 

tipologias, tem como objetivo categorizar e separar os materiais constituintes das peças.  

TÉCNICA DE PRODUÇÃO – tipo de produção da peça.  

TÉCNICA DE DECORAÇÃO – decoração da peça com descrição do seu processo de 

execução, quando conhecido. 

VIDRADO – tipo de vidrado existente. 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO – registo das condições de conservação da peça, controlar 

as intervenções realizadas e matérias utilizados nessas operações.  

ESTADO DE CONSERVAÇÃO – atual estado de conservação da peça. 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS – anteriores a aquisição, de exposição e de reserva. Este campo 

pretende expôr as condições de humidade relativa, temperatura e luz às quais a peça está 

exposta. 



ACLIMATIZAÇÃO – “antes” e “à saída”. Exposição das diferenças de clima sofridas pela 

peça antes e depois da sua aquisição e ambientação.  

INTERVENÇÕES – anteriores e posteriores a aquisição. Este campo deve ser preenchido 

com toda a informação essencial sobre as intervenções realizadas – materiais, técnicas, local, 

condições, datas, etc.  

TRANSPORTE – deslocação interna, deslocação externa e outras. Informação relevante ao 

seu correto e seguro transporte, incluíndo suportes que acompanhem a peça e tipos de 

caixotes de transporte.  

EXPOSIÇÃO E EMPRESTIMOS – descrição de todos os ambientes temporários 

(empréstimos) ou permanentes (antigos proprietários e depósitos), aos quais a peça esteve 

exposta.  

EXPOSIÇÕES PATENTES – data de início, data de fim, condições ambientais, título da 

exposição, local/instituição, intervenções realizadas. Este campo deve ser repetido e 

adicionado à ficha sempre que a peça figurar numa exposição, servindo como modo de 

catalogar e seguir as alterações realizadas à peça ao longo do tempo. Este campo é importante 

por ajudar a registar e vigiar o estado de conservação do objeto. 

CONDIÇÕES ACTUAIS – local de exposição, luz, humidade relativa, temperatura, suporte e 

condições do edifício. Este item deve ser alterado sempre que estas condições o forem 

também. Esta informação é útil para o conservador restaurador e para investigadores. 

BIBLIOGRAFIA – subdividida em: publicações e catálogos. Aqui devem estar enumeradas 

todos os artigos, livros, exposições, etc., que referiram ou estudaram a peça.  

TRANSPORTE E EMPRÉSTIMO – neste item devem estar explícitos todos os 

procedimentos e recursos, necessários ao transporte das peças, assim como quais os caixotes, 

documentação, meios de transporte ou outros atribuídos a uma determinada peça ou conjunto. 

APTIDÃO PARA TRANSPORTE – apto ou inapto, dimensões da peça e do material de 

suporte. Este ponto é importante pois facilita o trabalho dos técnicos do museu sempre que a 

peça for requerida para exposições fora das instalações do museu.  

ACLIMATIZAÇÃO – referente ao transporte que irá levar a peça e ao seu ajuste com as 

condições necessárias para essa operação.  

CONTENTOR – tipo de contentor necessário ao transporte.  

DOCUMENTOS ASSOCIADOS – documentos legais, de segurança, etc., que devem 

acompanhar o curador e a peça até ao local de exposição.  



TEMPO DE EMPRESTIMO – máximo e mínimo. Aqui devem estar explicito os períodos de 

tempo mínimos e máximos de saída da peça do Museu, quer por questões de conservação, ou 

outros motivos.  

INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PROIBIDAS – descrição de países em conflito, museus e 

instituições com fraca segurança, etc..  

INSTITUIÇÕES/ ENTIDADES PERMITIDAS – descrição das entidades ou instituições com 

as quais o museu já trabalhou ou emprestou peças (ou a peça) sem problemas de qualquer 

natureza.  

DESENHO ARQUEOLÓGICO – marcas, inscrições e várias perspectivas. Neste item devem 

estar representadas sob a forma de desenho arqueológico a tinta da China ou a grafite, a forma 

da peça e as suas características distintas, como a decoração ou tipo de figuração, relevantes 

ao seu estudo, compreensão, exposição e identificação.  

OBSERVAÇÕES – este campo é opcional e normalmente deve ser colocado em fichas 

sumárias, permitindo fornecer informação relevante sem a necessidade de criar uma ficha 

diferenciada.  

 

Por último não devemos de esquecer-nos de colocar um campo para identificação do  

inventariante com o nome e data de preenchimento.   

 

 


