
Rampas: história, desenvolvimento e utilização através dos séculos. 
 

É fato, com o desenvolvimento das grandes civilizações como Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma e 

etc.; a humanidade desenvolveu e produziu engenharias e tecnologias fantásticas que moldaram não apenas a 

arquitetura, mas a cultura e identidade dos povos de todo o planeta. Essas tecnologias se desenvolveram a 

partir do pensamento lógico e do estudo da geometria e que trouxeram muitas soluções úteis para os desafios 

dos nossos antepassados, entre elas a rampa. 

  

Os primeiros povos a usarem a rampa como elemento arquitetônico e como tecnologia de construção 

foram os sumérios, os babilônicos e os assírios. O centro de toda a civilização mesopotâmica eram os 

Zigurates, feitos estruturalmente de tijolos queimados e externamente de tijolos cozidos ao Sol e adornados 

com cerâmicas e vidros coloridos. Construídos na forma de pirâmides terraplanadas, possuíam vários andares 

apoiados um sobre o outro, com o diferencial de cada andar a possuir área menor que a plataforma inferior 

sobre a qual foi construído. Os Zigurates eram templos onde os antigos povos mesopotâmicos acreditavam 

que os deuses entrariam em contado com a humanidade. O acesso ao templo, situado no topo do Zigurate, se 

fazia por uma série de rampas construídas no flanco da construção ou por uma rampa espiralada que se estendia 

desde a base até o cume do edifício. 

 

 
 

Já no Antigo Egito, as rampas ganhavam a característica de sistema de construção para erguerem as 

famosas pirâmides do Egito. Acredita-se que a pirâmide de Kéops, por exemplo, foi construída de dentro para 

fora com a ajuda de uma rampa espiralada. Os construtores erguiam uma rampa externa, feita de cascalho 

estruturado, para os primeiros 40 metros de altura e, a seguir, erguia, uma rampa espiralada interna para 

completar o restante da estrutura. As Pirâmides do Egito eram estruturas antigas de alvenaria que serviam de 

túmulos para os faraós e seus consortes, hoje, existem mais de 118 pirâmides identificadas. As primeiras 

pirâmides egípcias conhecidas são encontradas em Saqqara, ao noroeste de Mênfis. A primeira delas foi 

a pirâmide de Djoser (feita entre 2630 a.C-2611 a.C.), que foi construída durante a III dinastia egípcia. Esta 

pirâmide e o seu complexo circundante foram projetados pelo arquiteto Imhotep e são geralmente 

considerados as mais antigas estruturas monumentais do mundo construídas de alvenaria vestida. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saqqara
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAnfis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imhotep


A utilização das rampas foi um tanto esquecida pelos gregos antigos, que se utilizavam ocasionalmente 

de rampas de acesso, porém, não foi ignorada pelos troianos. Hoje, na antiga cidade onde ficava Tróia, 

localizada na Turquia, é possível ver uma grande rampa de pedra na entrada da cidade, ladeada por muros de 

pedra que protegiam Tróia. Além disso, o arranjo de circulação e defesa da cidade, era dada por uma série de 

rampas que contornavam internamente as muralhas. Os troianos criaram, então, uma nova tipologia de 

arquitetura de defesa, utilizando da praticidade e alcance do uso das rampas para os grandes fluxos de 

circulação. 

 
 

 Os romanos foram os pais da engenharia. Estradas, canalização de agua corrente, construções 

monumentais e vão enormes foram algumas das proezas dos antigos romanos. O Coliseu, a sua obra mais 

emblemática e símbolo do império, é um desses visionários monumentos que utilizaram a tantos séculos e 

milênios atrás práticas rampas para circulação. O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, 

deve seu nome à expressão latina Colosseum, devido à estátua colossal do imperador romano Nero, que 

ficava em frente à edificação. Localizado no centro de Roma, é uma exceção entre os anfiteatros da época 

pelo seu volume e relevo arquitetônico. Originalmente capaz de abrigar perto de 50 000 pessoas, e com 48 

metros de altura, era usado para variados espetáculos. Foi construído a leste do Fórum Romano e demorou 

entre oito a dez anos a ser construído. 

Foram construídas rampas no interior do edifício que facilitavam o acesso às várias zonas de onde era 

possível visualizar os espetáculos que lá aconteciam, e que eram protegidas por barreiras e por vários arqueiros 

bem posicionados em passagens de madeira para o caso de algum acidente. No interior do edifício 

desenvolvia-se uma vasta área subterrânea de tuneis e espaços onde se dava acesso à arena, aos prisioneiros 

ou feras que eram mantidos por baixo de todo o espaço. Todos projetados com rampas.  
 

 



 

 
 

 Porém, as soluções construtivas e projetuais promovidas pelo uso de rampas não são exclusividades 

do Velho Mundo. Na América pré-colombiana, alguns povos nativos já utilizavam as rampas em suas 

construções. Não se sabe ao certo se os métodos construtivos adotados as pirâmides do Egito, por exemplo, 

foram os mesmos adotados por civilizações americanas, como no caso das famosas pirâmides Maias. Mas, 

sabe-se que o povo Chimu, que habitou uma região do Peru antes dos Incas, se utilizava de rampas em seus 

templos e cidades. Os Chimu destacaram-se como arquitetos e urbanistas exemplares, considerados como 

precursores dos Incas no que se refere às construções monumentais. São exemplos de sua arquitetura a 

cidadela de Chan Chan, muralha Chimu e a fortaleza de Paramonga, entre outras, razão pela qual alguns os 

consideram os melhores arquitetos do Peru antigo. Como legatários da cultura Mochica, os Chimus também 

destacaram na cerâmica e na produção metalúrgica dos mais variados objetos, desde adornos até armas. 

 

  
 

 

 Mas, na história da arquitetura, as rampas não se limitam apenas a soluções de acessos. As gerações 

modernistas do séc. XX trouxeram não só a tecnologia, mas novas possibilidades formais. A rampa, começa 

a ser também um elemento estético e formal, que determina conceito é o protagonista de obras dos mais 

célebres arquitetos. 
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