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O TRATAMENTO DE MANUSCRITOS EM TINTA FERROGÁLICA: EXEMPLOS DE 
INSTITUIÇÕES DE GUARDA NO BRASIL 

 
 

Marina Furtado Gonçalves – PPGA-UFMG 
 
 

RESUMO: A tinta ferrogálica possui características peculiares, porém apenas testes 
organolépticos não são suficientes para comprovar a natureza da tinta e um estudo através de 
exames químicos torna-se necessário para identificar os elementos presentes em sua 
composição e avaliar a metodologia de tratamento que melhor se adéqua à degradação 
observada. No Brasil existem diversas instituições, sobretudo públicas, que possuem acervos 
documentais históricos como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o Arquivo Público 
Mineiro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo e o Arquivo Histórico de Joinville. A partir de 
respostas obtidas através de um questionário, conclui-se que não há uma metodologia padrão 
de tratamento das tipologias de degradação de manuscritos em tinta ferrogálica adotada por 
todas as instituições brasileiras pesquisadas, pois cada uma apresentou uma forma diferente de 
realizar esse procedimento. 
 
Palavras-chave: Tinta ferrogálica; Metodologias de tratamento; Instituições brasileiras; Exames 
organolépticos e laboratoriais.  
 

 

ABSTRACT: The iron ink gall has unique characteristics, but only organoleptic tests are not 
sufficient to prove the nature of ink and a study by chemical tests is necessary to identify the 
elements present in its composition and evaluate the methods of treatment that better suit the 
observed degradation. In Brazil there are many institutions, especially public ones, that have 
historical document collections such as the Biblioteca Nacional, the Arquivo Nacional, the 
Arquivo Público Mineiro, the Arquivo Público do Estado de São Paulo and the Arquivo Histórico 
de Joinville. From the responses obtained through a questionnaire, it is concluded that there is 
no standard treatment methodology for the different types of iron gall ink degradation in 
manuscripts adopted by all the surveyed Brazilian institutions, because each one had a different 
way of performing this procedure. 
 
Key words: Iron gall ink; Treatment methodology; Brazilian institutions; Organoleptic and 
laboratory tests. 
 
 
 
Documentos textuais históricos 

A memória coletiva e documentada de uma sociedade representa boa parte do 

patrimônio cultural existente. Segundo Rabaça (1978), define-se documento qualquer 

informação escrita, objeto ou fato registrado materialmente, suscetível de ser utilizado 

para estudo, consulta ou prova. Os documentos textuais são registros de um 
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testemunho, originalmente oral, que foi transformado em texto e que proporciona a 

visibilidade da coisa escrita (RICOEUR, 2007). Um documento pode ser também 

uma informação singularizada, isto é, distinguível por um nome ou código, que trata de 

assunto específico, de natureza e interesse particular a uma instituição, de caráter 

sigiloso, estratégico ou que represente capital intelectual.  

Por meio dos estudos de documentos textuais é possível refletir sobre o 

desenvolvimento do pensamento, sobre descobrimentos e conquistas da sociedade 

humana. Segundo Edmondson (2002), considera-se que sua importância transcende os 

limites do tempo e da cultura, portanto deve-se preocupar com a preservação e 

disponibilização destes documentos para as gerações atuais e futuras. 

Grande parte do patrimônio documental textual encontra-se acondicionado em espaços 

como bibliotecas e arquivos, instituições que nem sempre possuem as condições 

adequadas de conservação e acesso a essas fontes de pesquisa.  

Documentos textuais históricos são considerados como evidência da verdade e são 

organizados, dentro de um arquivo, pelo crivo da cronologia, dos grandes feitos, dos 

fatos e marcos históricos e do culto ao personagem (FRONER, 2013). Desta forma, 

podem ser interrogados por um pesquisador com a ideia de nele encontrar uma 

informação sobre o passado (RICOEUR, 2007).  

A conservação dos documentos manuscritos históricos em tinta ferrogálica 

Documentos textuais históricos apresentam, em sua grande maioria, suporte de papel. 

O papel pode ser composto de fibras de diferentes origens e processo de fabricação 

diferenciado, o que dará ao material final características distintas. Entretanto, mesmo o 

papel de melhor qualidade está propenso às deteriorações, causadas principalmente 

pela ação da umidade, luz e calor. Para garantir uma maior durabilidade do suporte de 

papel é necessário mantê-lo em um ambiente controlado. 

Conservar um documento original e proteger sua integridade significa que não se perde 

a informação textual e material, e não se fecha nenhuma possibilidade futura de 
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preservação e acesso. São vários os problemas que podem ocorrer com esse tipo de 

documentação devido às más condições de armazenamento e pelo próprio efeito do 

tempo como o desenvolvimento de microrganismos, acidez do papel, sujidades, perda 

de resistência mecânica, aparecimento de manchas, ataque de insetos, entre outros.  

Uma grande preocupação das instituições de guarda é com os documentos textuais 

históricos manuscritos que apresentam escrita em tinta ferrogálica, pois são ainda mais 

suscetíveis à deterioração, uma vez que a tinta é um agente catalisador da degradação, 

acarretando em danos irreversíveis para o suporte e para a própria tinta.  

Grande parte das instituições de guardar utilizam a digitalização como ferramenta para 

a preservação material e textual desses manuscritos que, além de salvaguardar o 

original, possibilita que a informação seja disponibilizada para um maior número de 

pessoas. O acondicionamento é outro ponto importante, pois proteger a materialidade 

de agentes de degradação pode aumentar a permanência temporal dos documentos. 

Características da tinta ferrogálica 

A tinta ferrogálica, utilizada desde a Idade Média até o início do século XX (ANDRADE, 

2000), é genericamente composta de tanino, sulfato ferroso, goma arábica e água, 

sendo que em algumas formulações há adições de corantes. Ao longo dos séculos, 

inúmeras receitas foram criadas para preparar a tinta ferrogálica, porém sempre há a 

presença de três ingredientes básicos: a noz de galha, como fonte de tanino; o sulfato 

ferroso como fonte de ferro; a goma arábica, como ligante. Segundo Carvalho (1998), 

as receitas podem ser divididas em três tipos básicos, considerando o modo de 

preparo. 

Um mesmo tipo de receita pode conter diferentes quantidades de soluto/solvente, 

aditivos e preparos diversos, resultando em tintas ferrogálicas de qualidade e 

propriedades distintas. Estudos realizados por Neevel (1995) apontam que a razão 

molar entre o sulfato ferroso e o ácido galotânico pode influenciar na qualidade final da 

tinta. Indica-se que a razão de 3:1 de noz de galha para sulfato ferroso produzia uma 
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tinta mais duradoura e que não se tornava marrom com facilidade. Uma elevada razão 

pode levar a formação de produtos oxidados, de coloração marrom, alterando a cor final 

da tinta que deveria ser preta (KERKEL, 1999 apud SOUZA, 2009). 

A cor da tinta ferrogálica é formada a partir de uma reação entre o sulfato ferroso e o 

ácido galotânico que, em solução, forma o galotanato de ferro (II), um complexo solúvel 

e incolor, além do ácido sulfúrico. O galotanato de ferro (II) é então oxidado, formando 

galotanato de ferro (III), um produto solúvel e de coloração negra.  

Os danos provocados por essa tinta ao suporte de papel são irreversíveis e de difícil 

tratamento, devido à hidrólise ácida e à oxidação catalisada pelos íons metálicos. A 

hidrólise ácida é a quebra do polímero da celulose, diminuindo o grau de polimerização 

das moléculas e resultando no enfraquecimento mecânico do papel. O grau da hidrólise 

depende da concentração do ácido envolvido e da temperatura da reação. Segundo 

Banik (1993), a acidez do meio pode ser devido aos processos de fabricação do papel 

que utilizam em sua encolagem sulfatos de alumínio e potássio que, combinados com a 

umidade, formam ácidos; ou causas externas como poluentes do ar ou o uso da tinta 

ferrogálica. A hidrólise causada pela tinta pode ser tanto devido à sua composição que 

possui ácidos orgânicos, quanto na complexação do ferro com o ácido galotânico, 

quando ocorre a formação do ácido sulfúrico (SOUZA, 2009). 

Já a oxidação é catalisada pelos íons livres de ferro (II) e diferentes fatores como a 

temperatura, umidade e pH influenciam nesse processo, tornando-o mais complexo que 

a hidrólise ácida. Íons de ferro (II) reagem com o oxigênio, catalisando a formação de 

peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio reage então com o ferro (III) 

produzindo o radical OH• que ataca a celulose.  

Segundo Neevel e Reissland (1997), a degradação visual do papel pela tinta ferrogálica 

dá-se por quatro estágios, assim descritos: fluorescência de halos nas áreas da tinta 

quando iluminadas com radiação ultravioleta com comprimento de onda igual a 365nm; 

leve migração da tinta para o verso do papel; intensa migração da tinta para o verso do 

papel; rupturas e perdas do suporte nas áreas da tinta. 
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A presença de ferro em uma tinta não é indício suficiente para caracterizá-la como 

ferrogálica. Estudos em diversos manuscritos demonstraram que nos vários locais 

analisados a quantidade de ferro detectada não apresenta uma diferença substancial 

entre a tinta e o papel, (BICCHIERI, 2008) não caracterizando assim uma tinta 

ferrogálica. 

Exames para identificação de tinta ferrogálica 

Segundo Brandi (2004), restaura-se somente a matéria do bem cultural e, dessa 

maneira, o uso de técnicas adequadas e suporte científico para a tomada de decisões 

do restaurador, faz-se necessário. Antes de realizar qualquer tratamento em 

manuscritos com tinta ferrogálica é necessário realizar testes para garantir a integridade 

do suporte e da tinta, para melhor identificação de materiais, técnicas construtivas e 

definição do próprio tratamento e seus riscos. Esses ensaios, de acordo com Figueiredo 

Junior (2012) podem ser classificados em não destrutivos – o material analisado não 

sofre alterações em sua constituição e não requer a retirada de amostras – e em 

destrutivos – é necessária a retirada de amostras e o material analisado pode sofrer 

alterações em sua constituição, transformando-se em outro material. 

Ensaios não destrutivos apresentam-se muito eficientes e, para a conservação e 

restauração de bens culturais, são os mais indicados, uma vez em que não há 

intervenções acentuadas sobre a obra, porém os equipamentos que realizam este tipo 

de ensaio são pouco disponíveis. 

Para a tinta ferrogálica os exames visuais, sob luz reversa e ultravioleta são os 

primeiros que apontam indícios se uma tinta é ferrogálica ou não, percebendo as 

tipologias de degradação. O teste qualitativo não destrutivo para íons livres de Fe (II) 

fornece a primeira indicação sobre um dos componentes da tinta que é o ferro, sob sua 

forma catalisadora da oxidação degradativa. Esse exame fornece também dados para a 

escolha da metodologia de tratamento dos documentos, assim como o teste de 

solubilidade, o de pH e o de tempo de absorção de água pelo papel. 
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Para conhecer sobre os componentes do papel e das tintas procede-se com exames 

que requerem equipamentos mais especializados que fornecem resultados precisos e 

confiáveis como a Fluorescência de Raios X, Espectroscopia de Infravermelho com 

Transformada de Fourier e de Espalhamento de Luz Raman (Micro-Raman) (STUART, 

2007). 

Conservação-restauração de manuscritos em tinta ferrogálica em algumas 

instituições brasileiras 

No Brasil existem diversas instituições renomadas, sobretudo públicas, que possuem 

acervos documentais históricos como a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, o 

Arquivo Público Mineiro, o Arquivo Público do Estado de São Paulo e o Arquivo 

Histórico de Joinville, entre outros. Sabendo-se que o acervo da Biblioteca e dos 

Arquivos conta com manuscritos em tinta ferrogálica sobre papel de trapo, além de 

laboratórios de conservação-restauração de objetos de suporte de material celulósico, 

enviou-se um questionário eletrônico, no mês de dezembro de 2012, para as cinco 

instituições supracitadas a fim de conhecer os métodos empregados para o tratamento 

desses documentos. As respostas foram recebidas no mesmo mês, sendo que apenas 

o Arquivo Histórico de Joinville não respondeu ao questionário. 

Segundo as respostas obtidas através dos questionários, o acondicionamento dos 

documentos na Biblioteca Nacional é feito em folders de papel alcalino e caixas 

armazenadas em arcais – mobiliário metálico existente desde a inauguração da 

Biblioteca em 1910. O Arquivo Público do Estado de São Paulo apresenta diversas 

formas de acondicionamento da documentação como caixas de papelão, caixas de 

alumínio, caixas de polipropileno e folders de papel alcalino. Já o Arquivo Público 

Mineiro armazena seus documentos em folders de papel alcalino colocados em caixas 

de polionda. O Arquivo Nacional não respondeu a respeito do acondicionamento do seu 

acervo.  

Todas as instituições pesquisadas responderam possuir controle climático nas salas de 

guarda, porém o Arquivo Público do Estado de São Paulo implantou o seu sistema de 
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ar condicionado setorial apenas no ano de 2012. Laboratórios de restauração e 

conservação também são presentes em todas as instituições, entretanto o Arquivo 

Público do Estado de São Paulo salientou que o laboratório de restauração encontra-se 

há dois em anos em reforma, sem desenvolver atividades efetivas. Além disso, o 

entrevistado dessa instituição afirma que não há uma política específica para o 

tratamento da tinta ferrogálica e que a restauração acontece a partir de conjuntos 

documentais escolhidos por suas características históricas.  

Antes de realizar qualquer tratamento em manuscritos com tinta ferrogálica é 

necessário realizar testes para garantir a integridade do suporte e da tinta. Estes testes 

podem ser organolépticos, químicos e físicos, destrutivos ou não. A Biblioteca Nacional 

afirmou realizar testes não destrutivos para identificação de íons de ferro (II) e testes 

organolépticos. Já o Arquivo Nacional, realiza testes de fluorescência sob luz 

ultravioleta além de testes não destrutivos para identificação de íons de ferro (II). O 

Arquivo Público Mineiro submete seu acervo apenas a exames organolépticos. O 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, talvez por não possuir uma metodologia 

estabelecida para o tratamento desse tipo de documento, não realiza nenhum teste.  

As tipologias de degradação dos documentos contendo escrita em tinta ferrogálica 

identificadas pelas instituições pesquisadas e os respectivos tratamentos utilizados 

podem ser analisados a partir dos QUADROS 1, 2 e 3.  
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QUADRO 1 

Tipologias de degradação e seus respectivos tratamentos adotados pelas instituições 
pesquisadas (escurecimento do suporte; leve migração da tinta para o verso do papel; 

alta migração da tinta para o verso do papel) 

 BIBLIOTECA 
NACIONAL 

ARQUIVO 
NACIONAL 

ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO 

ARQUIVO PÚBLICO 
DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
TIPOLOGIAS DE 
DEGRADAÇÃO TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS 

Escurecimento do 
suporte 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em hidróxido de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool. 

Leve migração da 
tinta para o verso do 
papel 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 60°C; 
Banho de imersão 
em hidróxido de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool. 

Alta migração da 
tinta para o verso do 
papel 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em hidróxido de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool. 
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QUADRO 2 

Tipologias de degradação e seus respectivos tratamentos adotados pelas instituições 
pesquisadas (migração da tinta para páginas vizinhas; formação de halos em torno da 

escrita; rompimento do suporte na área da escrita) 

 BIBLIOTECA 
NACIONAL 

ARQUIVO 
NACIONAL 

ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO 

ARQUIVO PÚBLICO 
DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
TIPOLOGIAS DE 
DEGRADAÇÃO TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS 

Migração da tinta 
para páginas 
vizinhas 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em hidróxido de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Entrefolhamento 
com papel alcalino. 

Formação de halos 
em torno da escrita 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
magnésio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool. 

Rompimento do 
suporte na área da 
escrita 

Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Velatura; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose; 
Renfibragem 
mecânica. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Velatura; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água e álcool ; 
Velatura. 
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QUADRO 3 

Tipologias de degradação e seus respectivos tratamentos adotados pelas instituições 
pesquisadas (perda do suporte e da informação; esmaecimento da tinta; não há 

degradação) 

 

 
BIBLIOTECA 
NACIONAL 

ARQUIVO 
NACIONAL 

ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO 

ARQUIVO PÚBLICO 
DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
TIPOLOGIAS DE 
DEGRADAÇÃO TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS TRATAMENTOS 

Perda do suporte e 
da informação 

Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Velatura; 
Encolagem. 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água e álcool; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose; 
Renfibragem 
mecânica. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Velatura; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Reparos com papel 
japonês; 
Velatura. 

Esmaecimento da 
tinta 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês; 
Banho de imersão 
em água; 
Banho de imersão 
em fitato de cálcio; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose 
OU  Nenhum 
tratamento 

Higienização; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 40oC, 
álcool e detergente 
neutro; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Reparos com papel 
japonês; 
Reinfibragem em 
MOP se necessário. 

Higienização. 

Não há degradação 
Higienização; 
OU Nenhum 
tratamento. 

Higienização; 
Banho de imersão 
em água a 60°C; 
Banho de imersão 
em bicarbonato de 
cálcio; 
Encolagem com 
metilcelulose. 

Higienização; 
Reparos com papel 
japonês. 

Higienização. 

 
 
 
 

Nota-se, a partir dos quadros, que o Arquivo Nacional utiliza o hidróxido de cálcio, 

bicarbonato de magnésio e bicarbonato de cálcio como soluções para desacidificação. 

A utilização do hidróxido de cálcio – por tender elevar o pH para valores acima de 9,0 e 
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por desestabilizar a tinta ferrogálica – e o bicarbonato de magnésio – pela mudança de 

coloração da tinta – não são substâncias aconselhadas para o tratamento de 

manuscritos em tinta ferrogálica. Outra característica dos tratamentos dessa instituição 

é o banho de imersão com água aquecida a 60oC para documentos com leve migração 

da tinta para o verso do papel e documentos sem degradação. O Arquivo Público 

Mineiro também adota a metodologia de aquecimento da água, porém utilizando-a a 

40oC, para documentos com escurecimento do suporte, leve e alta migração da tinta 

para o verso do papel, migração da tinta para páginas vizinhas, formação de halos em 

torno da escrita e esmaecimento da tinta. A desvantagem deste método é que o 

aumento da temperatura pode acelerar ou iniciar outras reações químicas e o papel 

pode encolher dependendo de sua composição e condições de secagem. 

A Biblioteca Nacional é a única instituição que, para o acervo que apresenta 

esmaecimento da tinta ou quando não há degradação, afirma escolher entre realizar 

um tratamento ou pelo não tratamento. O Arquivo Público Mineiro é também o único a 

realizar a reinfibragem em Máquina Obturadora de Papel (MOP), porém sem refazer a 

encolagem dos documentos após esse procedimento e os demais tratamentos 

aquosos. 

O Arquivo do Estado de São Paulo desenvolve tratamentos simples, baseados em sua 

maioria na higienização e banhos de limpeza com água e álcool, sendo que esse 

cenário pode ser um reflexo da situação de reforma que a instituição passa no 

momento. Este Arquivo apresenta também uma peculiaridade, utilizando 

entrefolhamento de papel alcalino quando há migração da tinta para páginas vizinhas. 

Por fim, a higienização dos documentos é uma constante, independentemente da 

tipologia de degradação, exceto a Biblioteca Nacional, que não realiza o tratamento 

quando há rompimento do suporte na área da escrita e perda do suporte e da 

informação. 
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Considerações finais 

Antes de se aplicar qualquer metodologia de tratamento é necessário conhecer o 

objeto a ser conservado/restaurado e a identificação das técnicas e materiais utilizados 

é o primeiro passo a ser dado. Determinar se realmente trata-se de tinta ferrogálica e 

correlacionar suas tipologias de degradação são importantes passos para saber qual 

tratamento deve-se adotar, mesmo que se opte por um não tratamento. Existem vários 

exames disponíveis e, dependendo da viabilidade e acesso aos equipamentos, devem-

se escolher ensaios não destrutíveis e que forneçam resultados precisos. Os exames 

químicos permitem a determinação do tipo de tinta, fibra e carga presentes no papel, 

porém os exames organolépticos e por imagem são importantes para identificar as 

tipologias de degradação, lembrando que nem sempre um teste irá gerar um resultado 

definitivo, ou seja, a somatória de dados é que pode resultar em um diagnóstico 

assertivo. 

Através da análise das informações apresentadas no QUADRO 1, QUADRO 2 e 

QUADRO 3 conclui-se que não há uma metodologia padrão de tratamento das 

tipologias de degradação de manuscritos em tinta ferrogálica adotada por todas as 

instituições brasileiras pesquisadas, pois cada uma apresentou uma forma diferente de 

realizar esse procedimento. Este cenário pode representar um problema quanto à 

conservação-restauração de documentos manuscritos históricos em tinta ferrogálica, 

uma vez que nota-se o uso de produtos e métodos inadequados para o tratamento da 

tinta e do suporte.  

Percebe-se que a metodologia de Neevel (1995), que utiliza fitato de cálcio e 

bicarbonato de cálcio, está sendo utilizada pelas instituições brasileiras, porém é 

imprescindível que as pessoas responsáveis pelos laboratórios de conservação e 

restauração sigam o que é estabelecido pelo tratamento para que não haja danos aos 

manuscritos. Para este tratamento é de grande importância que se tenha certeza de 

que se trata de tinta ferrogálica e que se identifique a tipologia de degradação. Desta 

maneira, os ensaios realizados em laboratório, mesmo os mais simples, mostram-se 
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essenciais. Por fim, deve-se observar se realmente está ocorrendo a estabilidade do 

processo de degradação, e faz-se necessário que pesquisas sejam desenvolvidas a 

respeito de possíveis danos desse tratamento em longo prazo. 
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