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ORIGEM 
* Gregos

* Etruscos

* Italiotas



• O Império Romano é considerado o maior 
civilização da história ocidental. 

• Durou cinco séculos: começou em 27 a.C. e 
terminou em 476 d.C.

• Estendia-se do Rio Reno para o Egito, chegava 
à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, 
estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia 
e África.

• O Império Romano começou com Otaviano 
Augusto e terminou com Constantino XI.



Loba Capitolina

• Representação da lenda sobre a fundação 
de Roma, o animal teria amamentado os 
gêmeos Rômulo e Remo.

• Feita em bronze, de dimensões 
aproximadamente naturais -75X114 cm e 
considerada como uma peça da arte etrusca.





Influências culturais e artísticas 

• Etrusca- voltada para a expressão da realidade vivida –
realismo

• Grega- orientada para a expressão de um ideal de 
beleza

• Período Helenístico- realismo e expressividade. 

• Construíram um estilo próprio e mais funcional 



Arte Etrusca





ETRUSCOS

O sepultamento  e preservação dos corpos podia contar com uma   
escultura em tamanho natural, ou próximo do natural, do morto ou do 
casal que ali estivesse enterrado.



Os túmulos abobadados e escavados
nas rochas apresentam as mais belas
obras artísticas preservadas dos
etruscos.





• O arco e a abóboda, geralmente feito em pedra e 
madeira, são as duas características mais importantes que 
os etruscos introduziram na arquitetura urbanística. 



ARCO 

• Elemento construtivo em curva
que é arredondado,  -abertura, 
passagem- suportando o peso 
vertical do muro em que se 
encontra.



ABÓBADA

• É uma construção em forma de arco com a 
qual se cobrem espaços compreendidos entre 
muros, pilares ou colunas.
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Dionísio –Baco 



Arquitetura



Características 
da Arquitetura  



Características 
da Arquitetura



Templos- Panteão 







Vista interna



Comércio – Basílica Júlia 



Termas- Caracala







AQUEDUTOS



Aqueduto Via Ápia –
Obra PAS 1º Etapa

• É considerada uma obra 
urbanística importante da 
antiguidade romana, não somente 
pela sua dimensão, mas porque em 
uma época bem antiga -séc. IV a.C .

• Os romanos já tinham a plena 
consciência da necessidade de uma 
ampla malha urbana de estradas 
para o desenvolvimento de uma 
civilização 



• A Água Ápia fluía por 16,4 km, entrava em
Roma pelo oriente e desembocava no Forum 
Boário, perto da Porta Trigêmina e o Tibre.. 
Quase toda sua extensão até chegar à cidade
era subterrânea


