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BENS EDIFICADOS
INVENTÁRIO

Município: SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS
Ficha Nº: 384-PRS/19-0001-00007 mUN

Localidade: HAMPEL

Denominação do bem: HOTEL PARADOR HAMPEL
mUN
Endereço/Localização: R. BOCA DA SERRA, 445, HAMPEL
Proprietário: MARCOS ANTONIO LIVI
Uso original e atual: HOTEL PARADOR HAMPEL
Latitude: 29°26’56.11”S
Longitude: 50°36”40.22”O
Erro Horizontal:
Proteção Existente:
Proteção Proposta: INVENTÁRIO
Bens Móveis:
mUN

Valores estabelecidos ao bem:
- Instância Histórica: Valor de antiguidade, Significado Social e Memória Coletiva, ponto de referência de estrutura de serviços da
região “turística e regenerativa”, local representativo de processo histórico-sociais da região.
- Instância Morfológica: Valor arquitetônico e Referência estético-arquitetônica, sua configuração de conjunto arquitetônico é de
interesse formal, sua composição de implantação é uma singularidade histórica na localidade, que segue padrão de composição
vinculado ao uso. As referências arquitetônicas da edificação por sua vez já são mais integradas à arquitetura local, porém seu
conjunto é destaque.
- Instância Funcional: Compatibilização com a estrutura urbana. O conjunto não acarreta conflitos com a dinâmica do sistema
urbano. Sua localização é referencial ao entorno.
- Instância Técnica: Não há raridade de técnica construtiva e seu estado de conservação é bom. O conjunto perdeu algumas
edificações ao longo dos anos, mas ainda permanece significativo. As edificações receberam algumas adaptações, porém,
mantêm seu principal referencial do conjunto.
- Instância Paisagística: Compatibilização com a paisagem urbana e Elemento referencial. É um conjunto de destaque com o
entorno. Está totalmente integrado com a paisagem, é o elemento referencial da localidade, totalmente harmonizado com a
paisagem de sua implantação.
- Instância Legal: a proteção proposta é em nível municipal.
Histórico:
Primeira estância turística da Serra Gaúcha, o Veraneio Hampel foi fundado em 1899 pelo casal José, médico de origem
austríaca, e Albertina Hampel, com a função de ser uma quisisana. As quisisanas (do latim qvis si sana, “aqui se cura”) eram
casas, em geral fundadas e gerenciadas por médicos, que ofereciam tratamentos de saúde, uma espécie de precursores dos
atuais SPAs.
Devido ao clima dos Campos de Cima da Serra, a Quisisana voltou suas atividades como casa de repouso utilizada durante o
tratamento de doenças respiratórias e de pulmão, atraindo a vinda de pessoas de vários locais do Estado.
Por conta disso, por muito tempo acreditou-se que o Hampel funcionara como sanatório para tratamento de doenças. Entretanto,
o prospecto de 1924 já esclarecia que “como o estabelecimento não se destina a tratamento de doentes, mas apenas é dedicado
aos veranistas e convalescentes, entende-se pois que não se pode aceitar doentes afetados de moléstias contagiosas, achandose nelas compreendidas a tuberculose e coqueluche” (O VERÃO..., 1924).
A confusão pode ter se estabelecido por uma reportagem de 1926: “Próxima à vila existe a Pensão Hampel, muito procurada
pelos veranistas. E o médico dr. Juan Kern cogita da fundação de um sanatório para o que muito tem contribuído o intendente
municipal Odon Cavalcanti” (SÃO FRANCISCO DE PAULA..., 1926, p. 9).
José Hampel faleceu em 1923; Albertina casou-se novamente com o também médico austríaco Frederico Tedesco, que passou
a gerenciar a Quisisana. Esta foi renomeada para Pensão Hampel.
Em setembro de 1924, a pensão passou a ter novos administradores, tendo como gerente Adolfo Berger. No mesmo ano, o local
passou a ter uma linha própria de ônibus para buscar os hóspedes na estação férrea de Taquara, viagem que levava cerca de
três horas. Até então, o acesso se dava por meio de diligências puxadas a cavalo que partiam da estação férrea de Taquara
após a chegada do trem, cuja viagem levava em torno de oito horas e meia.
O local já chamava a atenção pela qualidade do ar e da água, bem como pela natureza existente em sua área de 21 hectares,
com expressiva vegetação nativa, variedade de aves, um lago e uma cachoeira. Possivelmente os Hampel tenham sido os
pioneiros a introduzirem a hortênsia, atual símbolo da região, na Serra Gaúcha. O casal trouxe da Europa mudas da flor quando
vieram ao Brasil.
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Histórico (continuação):
Entre 1938 e 1960, a Pensão foi administrada por Olinto Casara, sendo sucedido por suas filhas, que permaneceram até 1968.
Em 1941, anunciou-se que o estabelecimento passou a funcionar também como internato para colegiais: “os donos de hotéis [...]
não podem cuidar dos colegiais que neles porventura se hospedarem. Na Pensão Hampel, porém, os pais têm todas as
garantias que seus filhos serão bem-cuidados, bem-alimentados e bem-tratados, porque são as próprias famílias dos srs. Olindo
Casara e Vivaldo Luís de Sousa, atuais arrendatários desse estabelecimento, que se incumbem destes serviços”
(INTERNATO..., 1941, p. 1). Na época, já eram realizados no local festas de casamento, aniversários, eventos diversos, bem
como recebiam-se excursões e hospedagem de personalidades.
A partir de 1945, a pensão tornou-se uma sociedade anônima, com a denominação Veraneio Hampel S/A Hotéis e Turismo,
tendo como gerentes Veriano Franzen e Walter Herrmann. Com o aumento do fluxo de turistas, a empresa loteou a área da
fazenda Remanso, nos arredores do Veraneio, que atualmente compreende o loteamento Remanso Indianópolis.
Por volta da década de 1950, o hotel passou por uma ampliação, na qual foi construída a edificação de alvenaria hoje existente
nos fundos do complexo. A ampliação foi mencionada pela publicação do Conselho Municipal de Turismo de São Francisco de
Paula de 1962: “A natureza superou nesse lugar a arte humana, pois, enquanto o hotel, de madeira, recebeu, nos fundos, uma
construção nova que pouco contribuiu para atrair os veranistas, a natureza avançou, saudando, em plena rua e nos jardins das
vivendas os visitantes. Admirável é o parque do Veraneio Hampel, com seus regatos, sua piscina natual e seus matos. É o lugar
ideal para passar uma lua de mel” (CONSELHO..., 1962, p. 11).
O hotel foi utilizado para filmagem de algumas cenas do filme A Quadrilha do Perna Dura, de 1976, estrelado por Teixeirinha e
dirigido por Pereira Dias. No ano anterior, o Veraneio teve seu controle acionário adquirido pela empresa Civana Comércio de
Veículos Ltda., de Taquara, de propriedade de Taury Klein e Luiz Valter Ody. Atualmente, o estabelecimento pertence a Marcos
Antonio Livi, passando por reformas e mudando o nome para Parador Hampel.
Documentação iconográfica:

Fonte: FONSECA (2015, foto do início do século XX) Fonte: FONSECA (2015, xilogravura de 1901, anúncio posterior a 1945)

Fonte: SILVA (2017, reprodução do prospecto de 1924)
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Documentação iconográfica (continuação):

Fonte: CINEJORNAIS... (ca. 1950)
Levantamento Fotográfico atual:

A
Fotos: Nathan Camilo
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Levantamento Fotográfico atual (continuação):

Fotos: Nathan Camilo
Imagens complementares (entorno, edificações):

Fotos: Nathan Camilo
Análise Arquitetônica:
Conjunto de edificações construídas aproveitando o contexto e a declividade do terreno, explorando a vista e a paisagem.
Inicialmente um antigo complexo formado por um conjunto de edificações voltadas a um átrio interno, mas sem perder a vista da
paisagem de entorno. O pátio interno era um local de integração social, já as varandas e janelas traziam a integração com a
natureza. A implantação do conjunto composta pelo átrio vinculava a um uso da arquitetura tradicional de casas de banhos,
centros de integração, hotéis entre outros atividades que utilizavam desta composição de jardim central como elemento de
composição arquitetônica.
Ao longo dos anos algumas destas edificações foram sendo substituídas, possivelmente pela dificuldade de manutenção das
estruturas de madeira, ou pelo interesse na utilização de materiais mais modernos. Desta forma, acredita-se que na década de
1950 foi construída uma edificação em alvenaria de 2/3 pisos, dentro do complexo (marcação em vermelho abaixo). Essa
edificação com outras linhas e estrutura construtiva, agora com uso de alvenaria e concreto, além de maiores dimensões nos
alojamentos, já traz a comodidade dos banheiros nos quartos. Mas permanece o contexto da paisagem, agora ainda mais
explorada com as varandas que dão vistas ao entorno verde. Apesar de ter sido construída em outro período histórico, hoje esta
edificação está totalmente integrada ao conjunto.
As antigas edificações de madeira restantes foram ao longo dos anos sendo adaptadas e adequadas ao seu uso. Mas o conjunto
é de grande valor histórico e cultural. Não se tem a data das perdas. É importante lembrar que as estâncias da época abrigavam
os viajantes que cruzavam os Campos de Cima da Serra para fazer a travessia de alimentos e madeira, hotéis de passagem. Mas
pela planta e composição, além das comprovações históricas, essa não era a atividade deste conjunto, voltado ao lazer e
reabilitação. Com base neste conceito que ainda se mantém na atividade do conjunto histórico, os chalés individuais presentes no
antigo conjunto, hoje têm outras construções, e outras posições no lote. Atualmente, os chalés estão espalhados na propriedade,
permitindo ainda mais integração à natureza. Os chales não estão incluídos neste contexto da pesquisa histórica, mas sim, são
parte de um contexto como composição e entorno, e seu uso ainda é agregado importante.
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Análise Arquitetônica (continuação):

Planta do antigo prospecto (1924) com planta

Planta atual com marcação da nova estrutura

Parte externa remanescente do antigo conjunto histórico (Fotos: Lucia Pires)
Edificação de técnica tradicional de madeira com presença de porão em pedra para aproveitar o desnível terreno e servir de
embasamento. É importante lembrar que os porões em pedra também eram locais mais propícios a guarda de alguns
mantimentos, bem como sua manipulação.
Andar superior com janelas tipo guilhotina de madeira, sem presença de tampões. Percebe-se a busca com a integração com o
meio ambiente inserido, com maior visibilidade, janelas mais próximas e verticalizadas, aproveitando ao máximo o vão. Os
painéis com pintura escondem os resquícios de uma construção existente, que ruiu.
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Análise Arquitetônica (continuação):

Parte externa/ interna remanescente do antigo conjunto histórico (Fotos: Lucia Pires)
Na outra fachada, temos a varanda já perceptível nas antigas plantas baixas do conjunto. Voltadas à natureza, porém com
estrutura tradicional, mantendo como destaque o conjunto. As janelas de guilhotina ainda devem ser parcialmente originais
(percebe-se uma distinção de tipos; parte destas tem composição de vidros assimétricos, talvez também numa busca de
requinte a este ambiente). Possivelmente grande parte dos revestimentos das paredes de madeira foram substituídos, mas
acredita-se que permanecendo as técnicas e padrões. O forro, por sua vez não deve ser o original, mas sim composto de
alguma reforma, e demonstra uma preocupação em garantir requinte a este ambiente. Nas paredes descascadas (já tinham
reboco), percebe-se outras alterações e possivelmente ajustes nas plantas e layout do ambiente ao longo dos anos.

Parte interna remanescente do antigo conjunto histórico (Fotos: Lucia Pires)
No interior percebe-se a manutenção de elementos construtivos; na primeira foto, janelas com bandeira, estratégia para garantir
ventilação. Na sequencia temos detalhe da escada, realce na madeira falquejada da estrutura do corrimão, escada em leque.
Destaque também ao piso de madeira dos ambientes. Temos também adaptações quanto ao uso, presença de nova esquadria
no dormitório, já com veneziana, adaptações para inserir banheiros. A cozinha também recebeu adaptações; hoje utiliza o espaço
do porão, um espaço anteriormente mais aberto, que ao longo dos anos recebeu esquadrias basculantes para receber o padrão
de cozinha atual (na fachada externa é possível perceber o fechamento das paredes para receber essas esquadrias).
No piso superior, o forro aproveita inclinação do telhado, em partes com mais requinte, cobrindo a estrutura e com formato que
valoriza o ambiente. Já em partes que anteriormente o uso era mais restrito, fica visível a linha e mão francesa (neste ambiente
tem uma claraboia na cobertura, possivelmente não original). Outras adaptações para permitir maior aproveitamento deste andar
superior, inserção de banheiro e uma água furtada para garantir iluminação a outra ambiente. Se percebermos, na fachada
externa (foto indexada) percebe-se a falta de continuidade desta “ampliação” com o conjunto, pois o telhado já tinha uma
mansarda logo ao lado, porém não se estendia até este ambiente.
O antigo portão de acesso foi substituído e readequado para permitir o acesso de veículos, até mais próximo ao conjunto.
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Análise Arquitetônica (continuação):

(outras fotos do conjunto, de períodos anteriores, e épocas do ano extraídas da internet)

Parte externa da edificação da década de 1950 (Fotos: Lucia Pires) e fotos de outros períodos extraídas da internet
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Análise Arquitetônica (continuação):
A edificação da década de 1950 é um elemento marcante no conjunto atualmente. Voltada parcialmente ao antigo jardim
interno, tem nesta fachada o elemento de destaque da circulação vertical, além de janelas amplas. O telhado é de cerâmica,
seguindo o padrão da construção original, porém, agora com quatro águas. A parte da edificação voltada à paisagem recebe,
assim como a remanescente, um avarandado para melhor contemplação do entorno. Cada quarto tem sua própria varanda.
Essa edificação também recebe embasamento de pedra, porém, em menor destaque que a remanescente, até porque sua
implantação faz um aproveitamento do subsolo, que em parte é aproveitado com suítes.
Os peitoris das varandas são compostos por cobogós que garantem maior integração ao espaço e visual. As janelas são de
madeira e amplas, com presença de bandeiras. A edificação é horizontal; na parte voltada ao jardim, a predominância é o
elemento da escada que avança sobre a cobertura, além de ser um volume destacado dos demais. Na parte avarandada,
temos uma fachada simétrica com destaque para os vazios, e para os elementos verticais de separação das unidades.
O reboco da fachada foi removido, como pode ser observado nas fotos atuais em comparação com períodos anteriores.

Parte interna da edificação da década de 1950 – andar inferior (Fotos: Lucia Pires)
Na parte interna inferior o grande destaque são os ladrilhos hidráulicos. Nas fotos acima, percebemos duas variações. Além
deste piso, tem a presença de granitina, cobrindo escadas e ambientes de apoio. E também tem a presença de piso cerâmico,
tendendo a um piso ladrilhado, com padronagem similar a um xadrez, com bege e verde.

Detalhes internos dos ambientes do andar superior da edificação da década de 50 (Fotos: Lucia Pires)
Os quartos são contemplados com piso de madeira. Os banheiros possuem revestimentos de cerâmica da década de 1950,
recebendo apenas alguns equipamentos como box, equipamentos elétricos e outros. Na parte externa da varanda o piso é
rebaixado com presença de rodapé em granitina e piso externo de ladrilho cerâmico tradicional. Nas fotos abaixo, o destaque
das janelas na circulação horizontal, garantindo iluminação e vista ao pátio central. O piso permanece o mesmo já citado na
circulação inferior.
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Análise Arquitetônica (continuação):

Detalhes internos da circulação da edificação da década de 1950 (Fotos: Lucia Pires)

Detalhes externos da edificação da década de 1950 (Fotos: Lucia Pires)

Análise ambiental:
O Parador Hampel está localizado no Planalto das Araucárias, com uma altitude média na região de 912 m, sendo o clima da
região tipo temperado (Cfa segundo Peel et al, 2007). A pluviosidade é regularmente distribuída durante todo ano, com média
anual de 2162 mm (Maluf, 2000), podendo ocorrer geadas e neve no inverno.
A área do Hampel é um remanescente de Floresta com Araucária (Floresta Ombrófila Mista) que compreendendo uma extensão
de aproximadamente 21 hectares, com distintos tipos de ambientes como: floresta, campos, três cachoeiras, arroios, banhados e
um lago de água cristalina de cerca de 7.000 m² de área. O local conecta-se a outros fragmentos de florestas, formando uma área
de aproximadamente 460 hectares de mata nativa com pouca ocupação antrópica.
Espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, como a araucária (Araucaria angustifolia) e o xaxim (Dicksonia sellowiana)
são fisionomicamente dominantes e caracterizam a floresta do Hampel. Outras plantas nativas da região também podem ser
encontradas na área, como exemplo: a amora-do-mato (Rubus sellowii), araticum (Annona rugulosa), bracatinga (Mimosa
scabrella), canjerana (Cabralea canjerana), cedro (Cedrela fissilis), erva-mate (Ilex paraguariensis), goiaba-serrana (Acca
sellowiana), pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii), sapopema (Sloanea monosperma), e inúmeras espécies de epífitas com
representantes de Bromeliaceae e Cactaceae. A hortênsia (Hydrangea macrophylla), apesar de ser nativa da Ásia, compõe o
jardim da propriedade.

19/04/2021 10:45:32

SEDAC/IPHAE/26582161

INVETARIO CULTURAL SAO FRANCISCO...

164

20110000004548

Análise ambiental (continuação):
Por fim, a floresta do Hampel é um verdadeiro refúgio para diversas espécies da fauna nativa, sendo que muitas delas correm o
risco de serem extintas. O bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), cutia (Dasyprocta azarae), araponga (Procnias nudicollis) e o
papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinaceae) são exemplos de espécies ameaçadas que podem ser encontradas na área.
Planta de situação atualizada

Croqui / planta baixa subsolo

Croqui / planta baixa térreo

Croqui / planta baixa andar superior

Fontes:
- BRAMBATTI, Luiz Ernesto; ALLIS, Thiago. Trens e turismo: a origem dos Veraneios Hampel e Desvio Blauth. Caxias do Sul:
Meridiano, 2010.
- CINEJORNAIS sobre São Francisco de Paula. [ca. 1953]. Compilação de cinejornais sobre São Francisco de Paula
produzidos entre as décadas de 1950 e 1960.
- CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA. Publicação do Conselho Municipal de Turismo de
São Francisco de Paula. São Francisco de Paula: [S.n.], 01 maio 1962.
- FONSECA, José Carlos Santos da. São Francisco de Paula – Rio Grande do Sul: história, encantos e mistérios: almanaque
serrano. Porto Alegre: Evangraf, 2015. v. 2.
- INTERNATO na Boca da Serra. Folha da Serra, São Francisco de Paula, ano IV, n. 148, 10 maio 1941. p. 1.
- O VERÃO na Pensão Hampel: 1924-1925. São Francisco de Paula, [S.n.], 1924.
- SÃO FRANCISCO de Paula de Cima da Serra, a “Suíssa Rio-Grandense”. A Federação: órgão do Partido Repubicano. Porto
Alegre, ano XLIII, n. 1, 01 jan. 1926. p. 9.
- SILVA, Iva da. Páginas de História: São Francisco de Paula – RS. 2. ed. Porto Alegre: Martins Livreiro, 2017.
- TEIXEIRA, Maria Lúcia da Silva. Resgate histórico do Hotel Veraneio Hampel – Paradouro Hampel. São Francisco de Paula:
[S.n.], 2017.
Locais pesquisados:
- ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
- HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA DA BIBLIOTECA NACIONAL. Disponível em: http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx
- PESQUISA AUDIOVISUAL
- PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

19/04/2021 10:45:32

SEDAC/IPHAE/26582161

INVETARIO CULTURAL SAO FRANCISCO...

165

20110000004548

Observações:
Não constam.
Responsáveis: Cristhie Lenz (análise arquitetônica)
Nathan Camilo (histórico)
Vanessa Schaeffer Pedrotti (análise ambiental)
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