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O acesso principal ao museu é pela rua Dr. Paulo Carneiro. Atualmente não possui pavimentação e apresenta bastante 
buracos. A proposta é que se pavimente ela com asfalto-borracha, mais ecológico, e delimite onde os carros podem 
transitar. A rua ao lado do museu, a rua César Nascimento também receberá o mesmo pavimento e terá um balão de 
retorno no final, tendo função de via local sendo de uso quase totalmente para os moradores das casas ao lado do museu. 
A rua que anteriormente era a rua do Casqueiro, não receberá pavimentação e con�nuará de terra ba�da, deixando-a 
sem intervenção. As vagas de estacionamento estão separadas, 10 vagas estão ao lado da Estação, logo no início, 10 vagas 
ao longo da via de acesso, também ao lado da Estação, e mais 10 na parte da frente do museu, com vaga acessível e vaga 
para carga e descarga. O acesso ao Museu poderá ser feito por vias do bairro Cabeçuda ou por via saindo diretamente da 
BR-101. Os acessos alterna�vos são o transporte marí�mo, com área des�nada para embarque e desembarque e o 
transporte ferroviário, desembarcando na Estação.

P A SSA R E LA S

As passarelas têm a função de guiar o usuário por todo o sí�o arqueológico, com pontos de parada para visualização de 

escavações e pontos de descanso e contemplação, principalmente para ter a visual do pôr-do-sol na lagoa, com a 

paisagem natural e edificada, os morros e a Ponte Anita Garibaldi. As passarelas são elevadas e tocam o terreno apenas 

pelos pilares, que em formato de árvore, concentrando as cargas em um único ponto. Algumas partes das passarelas são 

em vidro, para que se possa ver a estrutura e o sambaqui abaixo.  Os dois níveis de passarelas são interligados por uma 

rampa, o mais alto tem saída direta do interior do museu.

PRINCÍPIOS: PROMOVER O CONHECIMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
CULTURAL DA REGIÃO; PRESERVAR O QUE RESTA DO SAMBAQUI 
CABEÇUDA; MAIOR RELAÇÃO DO HOMEM COM A NATUREZA; CONECTAR 
ESPAÇOS E USOS; VALORIZAR A PAISAGEM, VISUAIS.

Assim, o projeto consiste na criação de um Museu de Arqueologia com 
visitação in situ, a céu aberto, para que se possa ter, através de espaços 
públicos, maior percepção visual do valor patrimonial do Sambaqui. O 
projeto Museu do Sambaqui Cabeçuda busca: 

O  P R OJ E TO

MISTURAR
O projeto contempla usos complementares ao Museu, 
como mini comércios para administração dos 
moradores da comunidade, restaurante, minibiblioteca 
e grandes espaço para contemplação, aliando cultura e 
lazer.
CONECTAR
Os caminhos de pedestres são conectados com o 
espaço urbano, espaço permeável entre os moradores 
ao lado e o Museu. Os espaços internos também estão 
conectados, es�mulando a apropriação e uso das 
diferentes a�vidades oferecidas pelo museu.
CAMINHAR
O obje�vo do projeto é fazer com o que o usuário 
caminhe por todo o complexo, por isso, o principal meio 
de circulação ver�cal é a rampa, para que todas as 
pessoas possam se locomover sem diferenciação. As 
passarelas permitem uma relação mais próxima entre o 
usuário e os elementos naturais.

O projeto possui traçado com linhas retas que direcionam o caminhar e 
olhar dos usuários. O relevo natural foi minimamente alterado, evitando 
tanto contato da intervenção com o solo arqueológico. O edi�cio foi 
implantado de modo que a própria declividade do terreno delimitasse os 
pavimentos, aproveitando a topografia e adaptando os usos à ela. O cume 
do terreno fica a 9,64 m acima do nível do mar.

ESTA Ç Ã O  FE R R O V I Á R IA

A Estação Ferroviária construída aproximadamente em 1940, que está no bairro até hoje, é considerada um dos 
patrimônios ferroviários de Laguna, foi a segunda estação erguida no mesmo lugar, a primeira era pequena e em 
madeira. A construção do terminal e da ponte férrea no bairro de Cabeçuda foram um dos primeiros impactos ao 
sambaqui, com trilhos passando em uma das pontas do sí�o arqueológico. A atual Estação encontra-se em desuso e 
abandonada, até a construção da Ponte Anita Garibaldi funcionava uma lanchonete.
Por isso, com intuito de preservar esta edificação com valor histórico, ela faz parte do projeto do Museu do Sambaqui 
Cabeçuda. É a construção que está logo no início do acesso ao Museu, chamando atenção visualmente. A proposta é que 
nela funcione um centro de Informações Turís�cas, informações sobre a história da ferrovia e Sambaqui Cabeçuda, e 
ainda, con�nue com a função de estação ferroviária, fazendo parte do circuito de Passeio de Maria-fumaça entre 
Tubarão e Laguna, colocando o Museu e a visitação in situ como ponto de parada no i�nerário do passeio, trazendo os 
passageiros visitantes.

SOBESOBESOBE

6,50

SOBESOBE

1 2 3 4 5 6

7

11,1

11,0

2.90

2,85

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LOJA DO MUSEU

ESPAÇO DE DESCANSO

RECEPÇÃO

EXPOSIÇÕES

ADMINISTRAÇÃO

DEPÓSITO DE EXPEDIENTE

LABORATÓRIO

BANHEIRO FUNCIONÁRIOS

COPA - FUNCIONÁRIOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DEPÓSITO MAT. LIMPEZA

BANHEIRO FEMININO

BANHEIRO MASCULINO

DEPÓSITO MAT. EXPOSIÇÕES

SALA DE VÍDEO

SALA DE APOIO AUDIOVISUAL

MINIBIBLIOTECA
ATENDIMENTO MINIBIBLIOTECA
E VISITAÇÃO IN SITU
ESPAÇO DE LEITURA

LEGEN D A

1

2

3

4

5

6

7

COZINHA

BANHEIRO MASCULINO

MESAS

CAIXA

DECK 

LEGEN D A

BANHEIRO FEMININO

BALCÃO DE ATENDIMENTO 
COM EXPOSITORES
DE ALIMENTOS 
E BEBIDAS

1

2

3

4

5

6

7

8

SALA DE REUNIÕES

COZINHA

SALA DE ESTAR

BANHEIRO

DORMITÓRIO

CASA DE MÁQUINAS

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ÁREA DE ESTAR R CONTEMPLAÇÃO
TERRAÇO JARDIM

LEGEN D A

LAVANDERIA

9

N
N

N

P LA N TA  N Í V E L  + 6,5 0

P LA N TA  N Í V E L  + 1 1,0P LA N TA  N Í V E L  + 2,9 0
SEM ESCA LA

 A entrada do museu fica no nível 6,50 para ter altura 
aproximada com a da via de acesso, e para que pudesse haver 
um nível mais baixo acompanhando a topografia. Logo na 
entrada, tem-se uma área para descanso e rampa que leva ao 
nível 2,90. Do outro lado encontra-se a Loja do Museu e a 
recepção.  A planta está setorizada com um eixo horizontal, 
deixando toda a divisão interna de um lado, para que a visual 
para o sí�o arqueológico seja vista, através de uma pele 
envidraçada. A recepção, administração e depósito de 
expediente, tem acesso controlado por catraca eletrônica. Os 
demais setores, também restritos, são acessados por 
fechaduras eletrônicas com senha.  
   Todo o espaço de exposições está locado no centro 
da edificação, de modo que a incidência solar de todas as 
fachadas não comprometa a integridade do material exposto, 
ainda com este intuito, alguns dos mobiliários de exposição 
dos artefatos vão do piso ao teto, deixando o espaço com uma 
iluminação mais baixa, com foco no material exposto. Ainda 
no centro, no início, há uma abertura no piso com vista direta 
para o solo do sambaqui, representando uma escavação, 
protegido por guarda-corpo de vidro.

E S TR U T U R A

 O sistema constru�vo u�lizado no projeto é o Light Steel Framing, 

que u�liza perfis de aço galvanizado formado a frio, tornando uma 

estrutura leve e de baixo impacto. Os montantes do esqueleto estrutural 

têm afastamento de 50cm. As lajes de piso são estruturadas por treliças 

montadas, para suportar o vão, com vigas de entre piso em perfis 

metálicos, onde são apoiados os painéis de madeira OSB.             
 O sistema Light Steel Framing permite uma construção sustentável, 

com baixa u�lização de água, economia de energia, u�lização de material 

reciclável e baixo volume de resíduos gerado, canteiro de obras organizado 

com baixo desperdício de material, tornando uma obra rápida e limpa.

M A TE R I A I S

 O volume do edi�cio, que busca representar por suas arestas o perfil 

do Sambaqui Cabeçuda 01 e se moldar à topografia em declive. Para evitar 

um grande impacto visual, o Museu é na cor branca, com poucos elementos 

e detalhes, e aliado à sua forma, parece estar suspenso sobre o terreno, 

criando um vão central, também evitando o contato com o solo. Os 

elementos que se destacam são a marcação de acesso ao Museu e as 

rampas, de acesso ao terraço e acesso ao restaurante. Essa linha de 

marcação das rampas é feita através de um recorte na parede, na cor 

amarela, com iluminação de fita LED na cor amarela, na parte inferior e 

superior. 
 A estrutura de marcação do acesso é feita em aço galvanizado com 

pintura eletrostá�ca semi-brilho na cor amarela. As paredes são em placas 

cimen�cias na cor branca. Os vidros são de proteção solar, que filtram os 

raios solares, diminuindo a entrada de calor para o interior e impedindo a 

entrada de raios ultravioleta. Esse �po de vidro maximiza a entrada de luz do 

dia, reduzindo o consumo de energia elétrica, permitem a integração dos 

espaços internos e externos, devido à sua transparência, neutros. E além 

disso, o vidro de controle solar mantém-se limpo por meio da incidência da 

radiação solar e da chuva. P R A N CH A  R ES U M O

I M P LA N TA Ç Ã O SEM ESCA LA

SEM ESCA LA

SEM ESCA LA


