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Os métodos de investigaciio laboratorial e o 
estudo da T.S.H. 

A Terra Sigillatn é indiscutivelmente a ceramica O número reduzido de escavacóes de oficinas e de 
arqueológica mais conhecida a nivel de arqueólogos sitios de habitacáo com estratigrafia bem determina- 
e de grande uúblico. da e significativa, por um lado, a práctica ausencia - 

de investigacáo laboratorial, por outro lado, sáo os. Para lá do impacto que 'ferece pelo seu principais responsáveis pelo estado de incerteza cro- acabamento cuidado, evidenciando -me,~mo para o nica que caracteriza muitos dos noSSos conhecimen- homem leigo- uma técnica muito evoluida, todos sa- tos sobre as produeoés hispanicas. bem hoie aue esta cerámica tem uma imuortancia " .  
capital para a datacáo de um sitio e é elemento fun- 
damental para a história da romanizacáo e da orga- 
nizaqáo sócio-económica de uma provincia, de uma 
cidade,lde uma simples villa. 

O conhecimento que dela temos nao é igual para 
todas as produqóes, dependendo esencialmente da 
existencia ou nao de escavacóes metódicas das ofici- 
nas. da auantidade de sitios arqueológicos bem data- 
dos'em que essas produqóes estejam-presentes e do 
estudo exaustivo dos próprios produtos no que se re- 
fere a qualidade da matéria prima, a tecnologia, as 
formas, aos estilos decorativos, as marcas, a difusáo 
geográfica. 

Muita desta investigaqáo pode fazer-se pelo recur- 
so exclusivo aos métodos tradicionais da história e da 
arqueologia mas há aspectos que exigem o concurso 
das ciencias fisico-quimicas e matemáticas. 

Nos últimos 20 anos tem-se constatado um inte- 
resse crescente pelo contributo laboratorial ao estudo 
das ceramicas em geral e da t.s., em particular, sendo 
vasta a bibliografía sobre os fundamentos dos proces- 
sos de análise, seus procedimentos, problemas e li- 
mitacoes; seleccáo e preparacáo de amostras para 
análise; interpretacáo dos resultados; colaboracáo en- 
tre arqueólogos e arqueometristas. 

Os trabalhos desenvolvidos em Andujar (M. Soto- 
mayor, 1977 e 1978) provam, pelos resultados conse- 
guidos, quanto a afirmacáo é válida e a identificacáo 
dos centros de Arenzana de Arriba, Bezares e Trício 
(T. Garabito, 1978) bastou por si só para evitar mui- 
ta especulacáo inútil e enganosa sobre a atribuicáo 
de fabricos, a localizacáo de oleiros e as relacóes co- 
merciais entre regióes (F. Mayet, 1970). 

Quanto ao papel da investigacáo laboratorial -que 
é o tema da nossa intervencáo nesta mesa-redonda- 
pode dizer-se que é praticamente nulo e pergunto- 
me se essa ausencia se deve apenas a falta de condi- 
cóes materiais ou igualmente a falta de conviccáo 
por parte dos arqueólogos no valor desse recurso. 

Esta dúvida acentuou-se no meu espírito quando 
vi T. Garabito afirmar na sua tese que tinha «en es- 
tudio el analisis de las arcillas de la Rioja y de algu- 
nos moldes firmados por distintos fabricantes, cuyos 
resultados, por via comparativa nos ayudarán a con- 
firmar la procedencia de los vasos depositados en los 
museos y los que se descubren en las excavaciones, 
aunque por el momento son suficientes las marcas 
de alfarero y las tablas de punzones», e logo adiante 
advertir contra as limitacóes de tais análises devido 
as alteracóes sofridas por alguns componentes das ar- 

panorama das produeóes provin~iais de t.s., . gilas durante a cozedura e o enterramento, nomeada- 
aquelas que se fabricam na peninsula ibérica -e a mente a perda da K,O,acima de determinadas tem- 
que por comodidade se convencionou chamar Terra ~erafdras  e o aumento de Mg em ceramicas proce- 
Sigillata Hisplniea- ocupam un lugar importante dentes do fundo do mar. 
más de que se c!,:ihece pouco mais do que os contor- Julgo, como T. Garabito, que nao deve recorrer-se 
nos. a um método de investigacáo sem estar informado 



das suas limitaqoes; no entanto, as anomalias que re- 
fere siio eventuais e o seu significado é muito relati- 
vo. Como o próprio autor da descoberta dessas alte- 
raqoes (Picon, 1976) sublinha, o interese maior de 
tais constatacoes reside na possibilidade que abrem 
ao investigador de estar prevenido contra o a~areci -  
mento de composiq6es «aberrantes» e de Ihe evitar 
análises de ceramicas cuja proveniencia acarretará 
muitas probabilidades de insucesso. 

siio também- de acordo com as análises que delas se 
fizeram-importacoes de Arezzo. 

Entiio vejamos, se seria abusivo -na ausencia das 
referidas análises- dizer que Ateius fabricou em 
Lyon só porque se encontraram algumas marcas dele 
naquela oficina, seria igualmente errado -por prema- 
turo- concluir que este oleiro niio produziu em 
Lyon. 

Com efeito, as análises obtidas sobre sigillatas pro- 
l 

As experiencias cada ano mais numerosas, feitas 
1 

em diversos paises sobre cerimicas, incluindo as venientes de  sitios renanos, tinham mostrado já que I 

t.s., nao deixam dúvidas sobre a aptidao de determi- muitos dos vasos, com a m r c a  de Ateius, POssUem 1 

nadas processos de análise química e de observado Urna composi@o de argila que torna im~oss ive~  atri- 
laboratoriai para identificar com seguranqa fabricas buí-los a fábrica aretina mas aponta, pelo contrário, I 

e proveniencias. para Lyon, embora nao especificamente para o bair- 
ro de la Muette. 

evidente que passo mais para a Trata-se de urna composiqgo «marginal» a esta ofi- 
identificaqgo de um lugar de fabrico é a descoberta cina mas que entra no quadro geral de composiq~es . da própria oficina e seus produtos; mas é sabido que de argilas utilizadas num raio mais vasto de oficinas nem todas as ceramicas la encontradas foram obriga- a que investigadores chamam de la Muet- 
toriamente 1á fabricadas. te» (Lasfargues et Vertet, 1976 e Picon, 1976). 

Em regra, uma marca ou um esquema decorativo O problema levantado por T. Garabito sobre a 
que aparece uma só vez tem fortes probabilidades de possíve1 utilizac50 comum de puncoes e moldes em 
ser produciio alheia; e quando essa marca foi ante- Bezares e Trício é entre outros, mais um excelente 
riormente atribuída a outra oficina, O problema pare- exemplo de complexidade apenas resoluvel por um 
ce por si SÓ resolvido. A realidade 6 ,  porém, mais aprofundamento da investigac~o arqueológica em ín- 
complexa. tima ligaciio com a investigaciio laboratorial. 

A oficina de la Muette em Lyon, pode ser citada A hipótese avancada por aquele autor (Ibid. pag. 
como um bom exemplo do que pretendemos expri- 15) de que oficinas situadas em Arenzana, Bezares e 
mir: o exame de muitas pecas -incluindo moldes e Tricio estiveram associadas no decorrer de largos pe- 
marcas- em termos de estilo e tecnologia niio é sufi- ríodos de tempo, carece de ser comprovada. Aliás, 
ciente para os distinguir do material seguramente por muito respeito que nos mereqam os raciocínios 
aretino. As poucas marcas de Ateius ali encontradas do historiador, julgo que eles necessitam de uma base 

T.S.H. Cuenco de forma 
37 A decorado con 

doblefriso de metopas. 
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de apoio que a simples observacao dos dados exter- 
nos das cerámicas (incluindo certas peculiaridades de 
forma e do desenho de ornamentos e marcas) nao 
confere totalmente. 

Em geito de parentesis direi, ainda, que se alguns 
autores menosprezam -por demasiado simplista- a 
hipótese da coincidencia de homónimos, também me 
parece difícil de aceitar a sistemática persistencia das 
oficinas e respectivas associacoes por inumeráveis 
decénios. 

As relacoes de parentesco através de casamento 
entre familias de oleiros poderao, quanto a mim, ex- 
plicar uma ou outra associacao mas nao deverá gene- 
ralizar-se. O apoio laboratorial e uma sólida forma- 
@o de epigrafista sao igualmente indispensáveis ao 
estudo das producoes da t.s.h. e sua atribuicao. 

M. Picon dá-nos a propósito das marcas de la 
Muette uma reflexao impecável pela justeza dos ar- 
gumentos e indica-nos a única via possivel para sair 
da indecisa0 e da aventura no campo das provenien- 
cias: 

«A constituicao de um grupo de referencia para a 
oficina em causa é uma operaciio que deve evidente- 
mente preceder qualquer verificaqao de provenien- 
cia; um grupo de referencia é um conjunto de com- 
posicoes tao representativas quanto possivel, das di- 
versas variantes de argila utilizadas nessa oficina» 
(Picon, 1976). 

Tanto quanto seí, nao se tentou aindapara as pro- 
ducoes hispanicas de t.s., una programaciio de in- 
vestigacao laboratorial. 

Os ensaios até agora feitos sao de significado prati- 
camente nulo, ao nivel dos publicados, restritos ao 
exame feito em microscópio petrográfico. 

A este propósito convém deixar claro que o exame 
petrográfico das ceramicas nao deve ser considerado 
como um estudo menor em comparacao com os pro- 
cessos de análise dos elementos que entram na sua 
composicao. Sao duas formas diversas e complemen- 
tares de abordar uma mesma cerámica, reconhecidas 
como tal por alguns dos maiores especialistas (She- 
pard, 1968: Farnworth, 1970; Peacock, 1970: Wil- 
liams et al., 1974). 

O primeiro identifica cis compostos e os minerais 
presentes e é particularmente esclarecedor da tecno- 
logia usada, constituindo um instrumento de trabal- 
ho indispensável a uma correcta descric50 das cera- 
micas. O segundo, faz a determinacao das concentra- 
c6es dos elementos constituintes, nas quais se ba- 
seiam, imprescindivelmente, as atribuicoes de prove- 
niencia. 

Em 1965, J. Boube fez o primeiro esforqo de clas- 
sificaqao cientifica das sigillatas hispanicas, partin- 
do da observacao a lupa e do exame mineralógico/pe- 
trográfico de laminas delgadas de algumas t.s., encon- 
tradas na Mauritanea. 

A sua classificaciio em dois grupos niio está errada 
(pois dá conta de uma observaciio correcta) mas peca 
pela extrapolacao que ele próprio fez dos resultados 
da observacáo, atribuindo as diferencas de pasta e 
engobe um significado cronológico e pela série de de- 
ducoes gratuitas que se lhe seguiram, especialmente 
quanto a origem (G. Martin, 1969). 



Descobertas posteriores fomeceram a M. Soto- 
mayor (1977), M. Roca (1976) e T. Garabito (1978) 
dados arqueológicos suficientes para interpretar cor- 
rectamente os dados lancados por J. Boube. Toda- 
via, as producoes das diversas oficinas quedam por 
definir em termos de composicáo e estructura inter- 
na. 

Como reconbecem aqueles autores, as descricoes 
minuciosas de pastas e engobes que tradicionalmente 
publicamos sao de muito pouca utilidade. «Las ca- 
racterísticas de las llamadas sigillatas A y B por J. 
Boube se dan en Andújar en vasos procedentes del 
mismo molde)) (Sotomayor, 1977). Há que procurar 
laboratorialmente a justificaciio para as diferencas 
observadas. 

Nao deve esquecer-se que só quando se está na 
posse das constituiqoes de todas as variantes de argila 
utilizadas numa mesma oficina se pode dizer com se- 
guranca que determinada amostra provém ou náo 
dali. Obter um grupo de referencia exaustivo é muito , 
difícil mas a limitacao que tal dificuldade acarreta é 
parcialmente minimizada entrando em jogo com os 
conceitos de «composiqáo rnédia)) e «composicáo 
marginal)) (Picon, 1976) que podem permitir a atri- 
buiciio de uma determinada composiciio nao a uma 
oficina especifica mas ao centro produtor (grupo de 
oficinas) de que ela faz parte. 

Tal metodologia exige, ainda assim, a) centenas ou 
milhares de amostras analisadas, b) uma exploraqao 
aturada dos dados geológicos e geoquimicos das áreas 

Dado o número já considerável de oficinas desco- 
bertas em Espanha, o estudo laboratorial que se im- 
p6e toma proporcoes que só um plano bem estrutu- 
rado e assumido, de colaboracáo entre vários ar- 
queólogos e arqueometristas pode levar a bom ter- 
mo. 

Já porque aí se efectuaram ou/e estáo em curso es- 
cavacoes estratigráficas, já porque o volume e a im- 
portancia dos seus produtos atingiram uma difusa0 
geográfica e um significado comercial consideráveis, 
creio que deveria comecar-se pelas producoes de An- 
dújar e do grupo a que chamamos o centro de Tri- 
tium Megallum. 

A primeira tarefa consiste em encontrar colabora- 
dores voluntários, realmente empenhados e equipa- 
dos para esta tarefa. 

O arqueólogo tem de saber seleccionar as amostras 
em funciio do contexto arqueológico, do problema a 
equacionar e dos requisitos exigidos pelo(s) método(s) 
de análise (número e tamanho das amostras, sua na- 
tureza e condicoes em que foram descobertas, Wide- 
mann et al., 1975). 

T.S.H. Cuenco de forma 37 A 
decorado a barbotina con friso 
de lunulas y vaso de forma 30 
decorado a molde con friso de 
guirnaldas. Museo ~ r i u e o l ó ~ i c o  
Nacional. Almedinilla (Jaén), 
1221 1 y Palencia, 12148. 

geográficas envolvidas, c) a utilizaciio de métodos de 
análise quimica (dos elementos) e de tratamento ma- 
temático (dos resultados) cuja validade tenha sido su- 
ficientemente demonstrada. 

Aqui levanta-se o problema da competencia espe- 
cifica do (S) laboratório (S) escolhido (S) para colabo- 
rar no projecto. Sao diversas as técnicas de análise 
que se tem mostrado úteis para a medicao directa de 
concentracoes de elementos: a) espectrometria de 
emissiio óptica, b) espectrometria de fluorescencia de 
R.X., c) activacao com neutroes térmicos. 

A análise por activacáo com neutroes térmicos, 
utilizando um espectrómetro de raios gama, permite 
uma excelente precisiio (por vezes menos de 1% de 
erro na ordem das partes -por milha*) para a aná l i~  
se qualitativa e quantitativa de grande número de 
elementos sem necesidades de solubilizar a amostra 
-o que toma este método ideal (Widemann et al., 
1975, entre outros). 

Estes elementos devem ser entendidos como oli- 
goelementos (i.é., aqueles que ocorrem apenas na 
proporcao de algumas poucas partes por milhao) em 
cuja diversidade de propriedades quimicas assenta a 



possibilidade de distinguir corn seguranca as pastas Esta experiencia faz crer que dúvidas relativas a fi- 
ceramicas. liaqáo de certos oleiros como Atto e Miccio (ou de 

O número de elementos a analisar deve ser o fabricos a eles atribuidos em centros de produqiio 60 
rnaior possivel mas nao há limites máximos e mini- distintos como Tricio e Andújar (Sotomayor, 1978), 
mas rigidos. Em regra, 20 elementos sao suficientes sera0 relativamente fáceis de resolver OU pelo menos 
para urna ceramica (Widemann et al., de equacionar, em termos cientificamente válidos, 
1975). por simples estudo petrográfico. 

Recentemente, em Portugal, o Laboratórico Na- 
cional de Engenharia e Tecnologia Industrial provou 
estar perfeitamente apto para tratar problemas de ca- 
racterizacao de ceramicas e determinacao de origens 
(Peixoto Cabral, 1977). 

Em Conimbriga, estamos equipados para o estudo 
petrográfico de rochas, argilas e ceramicas. A título 
de experiencia e também a pedido de Mlle Mayet, . 
examinaram-se ao microscópio petrográfico alguns 
fragmentos de Granada, Andújar, Solsona, Abella, 
Bronchales, Clunia e Tricio. BIBLIOGRAFIA 

Dado 0 número muito limitado de amostras de BALIL, A. (1965), «La terra Sigillata Hispinica. Aspectos y 
que dispusemos, os resultados nao permitem por si problemas», Celticum, 15,255-258. 
só, deducoes- Devemos encara-10s apenas como um BOUBE, J.  (1965), La terra Sigillata hispanique en Maurétanie 
ensaio, embora altamente promissor; o método utili- Tingitane, l. Les marques de potiers. Rabat. 
zado pemite distinguir com seguranca, 0s fabricas FARNWORTH, M.  (1970), «Corinthian pottery: technical stu- 
dos diversos centros de producao, caracteriza-los e dies», Atnclricun Jozrrnul c!f'Archaeologj:i.. 74,9-20. 
subdividi-los. GARABITO GÓMEZ, T. (1978), LOS a&res romanos riojanos, 

Abella, Solsona e Andújar tem em comum baixis- 
sima ou nula percentagem de mica, enquanto Grana- 
da, Bronchales, Tricio e Clunia fornecem pastas tipi- 
camente micáceas. 

A percentagem de graos minerais relativamente a 
argila, a sua natureza e distribuicao e o seu aspecto 
permitiram distinguir, entre os fragmentos prove- 
nientes de Andújar, 3 fabricos, dois dos quais coinci- 
dem corn o que os arqueólogos designam como An- 
dújar clássica e Andújar tardia. 

Clunia diferencia-se de todas as pastas micáceas 
analisadas por ser muito grosseira, corn elevada per- 
centagem de graos de variadissimos calibres ofere- 
cendo uma má classificaciio. 

Dentro do grupo de Tricio, distinguiram-se dois 
fabricos, ambos corn grande mistura de graos de ta- 
manhos diversos, embora sobrelevem os graos de ca- 
libres finos corn boa classificaci?ío. A distincao dos fa- 
br ico~ opera-se sobretudo ao nivel da matriz argilosa, 
num caso finamente e no outro grosseiramente micá- 
cea. Aparentemente, cabem no primeiro caso fabri- 
cos relativamente mais antigos do que os do segundo 
caso. 

A observaqao também em lamina delgada do prato 
Drag. 36 marcado OF SEGI TRI encontrado em Co- 
nimbriga prova que o fabrico é identico ao das pastas 
finamente micáceas de Tricio. Este dado é importan- 
te, pois confirma a atribuiqao feita por T. Garabito; 
seria interessante analisar todos os produtos cuja 
marca inclui a terminaqao TR ou TRI para ver até 
que ponto se confirma a hipótese muito verosimil de 
se tratar da abreviatura de Tritiensis e nao do nome 
de um oleiro (Garabito, 1970). 
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