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PROCESSO DE PESQUISA E RESTAURAÇÃO DA TAIPA DE 

PILÃO DA BASÍLICA SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ: 

uma experiência em atividade de extensão 

 

 
Resumo 

 

A presente atividade de extensão realizada na basílica Bom Jesus de Tremembé, tem 

como objetivo principal,a partir da análise do estado atual da taipa de pilãoe dos ensaios 

técnico-construtivos, realizar uma proposta de ações para a conservação deste material. 

A basílica é objeto de estudo inserido no complexo arquitetônico histórico – cultural da 

cidade de Tremembé, no estado de São Paulo, teve a sua licença autorizada para a 

construção em 20 de abril de 1672, sendo patrimônio tombado pelo decreto municipal 

nº4030 de 12 de setembro de 2011. As paredes constituídas de taipa de pilão agrega ao 

bem material uma característica única, tantopela sua espessura, quanto pela sua técnica 

construtiva aliada as suas características históricas e estéticas;deste modo, torna-se 

necessária uma correta inventariação e caracterização da mesma, para que o processo de 

restauração ocorra de forma correta.O processo de restauração deste elemento técnico-

construtivo possui a capacitação técnica de especialistas na área de restauração e 

estagiários do curso de arquitetura e urbanismo, e o envolvimento da população local. 

Para esse processo a proposta para o seu desenvolvimento baseou-se em: investigação 

histórica documental do complexo arquitetônico; pesquisa social; inventariação e 

caracterização do objeto de estudo, composta pelo levantamento técnico-construtivo; 

levantamento físico e fotográfico do atual estado; identificação do estado deterioração; 

elaboração de ensaios técnico-construtivos; elaboração de relatório técnico; realização 

de atividades sociais; e a elaboração de procedimentos para a restauração. As etapas 

executadas até o momento foram bem executadas, obtendo um ensaio adequado para a 

posterior restauração, juntamente com a permanência da mobilização da comunidade 

perante o processo. 
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RESEARCH PROCESS AND RESTORATION OF THE TAIPA DE PILÃO OF 

THE BASÍLICA SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ: HISTORY 

PERMANENCY OF THE VALE DO PARAÍBA. 

 

Abstract 

 

The recent extension activit , done at the basilica Bom Jesus Tremembé , has the main 

objective, starting by the analisys of the current state of the taipa de pilão and the 

constructive technical rehearsal , to make a conservation action of the material . The 

Basilica is an object of study inserted at the historical architectural complex of the city 

Tremembé , São Paulo ; and it had the license for construction in April 20th , 1672 , and 

equity being tumbled by the ordinance number 4030 of September 12 , 2011 . The walls 

were built in taipa de pilão, making the church unique ,expecially because of it 

thickness and the constructive thecnique allied with the historical and aesthetic 

characteristics ; this way , it makes necessary the creation of an inventory with all these 

characteristics , so the process of restoration can be done in the correct way. The 

restoration process of this technical constructive element has the training of experts in 

the restoration field and interns of the Architecture and Urbanism graduation school, all 

this together with the local population. For this process, the proposal for the dvelopment 

was based on: documentary historical research of architectural complex; social research; 

and inventory and characterization of the object of study, consisting of: technical and 

constructive survey; physical and photographic survey of the current state; Identification 

of pathologies; preparation of technical-constructive tests; preparation of the technical 

report; achievement of social activities; and development of procedures for the 

restoration. The steps taken so far have been well executed, obtaining an appropriate 

test for restoration later, Dickey with the permanence of community mobilization to the 

process. 

 

 

 

Key words: taipa de pilão; basílicaof Tremembé; núcleo de preservação do patrimônio 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  

 

O conjunto arquitetônico da basílica Bom Jesus de Tremembé é um bem 

eclesiástico, localizado no município de Tremembé/SP. De estilo eclético em virtude 

das decorações de mestres italianos e as grandes modificações histórico-arquitetônicas 

mantém ainda,a sua origem colonial que é percebida pela utilização da técnica 

construtiva: a taipa de pilão. As transformações arquitetônicas ocorreram em razão da 

riqueza advinda inicialmente da cultivação do arroz na região, que propiciou a 

autonomia dos municípios de Tremembé e Taubaté e posteriormente, o crescimento 

destas cidades no ciclo econômico do período do café. De acordo com a documentação 

histórica, o registro mais antigo de devoção ao santo Bom Jesus de Tremembédata do 

ano de 1663, quando ocorreu o relato de permissão dada para abençoar a imagem e 

construir um altar para o santo na igreja Nossa Senhora da Conceição de Tremembé, 

tornando-se a atual basílica. Em abril de 1672, a Câmara Eclesiástica do Rio de Janeiro 

concedeu a licença para a construção da igreja, por causa do aumento de visitas ao altar. 

A basílica do Bom Jesus tornou-se a matriz paroquial, ao mesmo tempo em que recebeu 

título de santuário arquiepiscopal. 

De acordo com a importância histórico-social deste patrimônio cultural, e 

anecessidade da população empassar estes bem às futuras gerações de maneira clara e 

sucinta, o processo de restauração está diretamente vinculado a essa transmissão das 

diferentes tradições e realizações intelectuais. 

Sendo a ação de restauração uma intervenção atuante sobre um bem cultural, que 

visa à conservação e a integridade da obra, deve-se garantir a transmissão correta da 

história e da estética para as outras gerações, podendo contar com ações 

complementares quando preciso, para a sua valorização. Desta forma, é plausível a 

importância cultural para a restauração da matéria construtiva da basílica Bom Jesus de 

Tremembé, a taipa de pilão que se caracteriza como um ícone de extrema importância 

para a região do vale do Paraíba.  

 Assim, o objetivo principal no processo de restauração da taipa de pilão é a 

análise do seu estado atual, que possui desgastes ocasionados pelo tempo, para que a sua 

importância histórico-cultural seja evidenciada e valorizada pelo público e a 

comunidade da região. 

 Para que essa ação seja realizada, conta-se com a presença da comunidade local 

e regional e um extenso turismo religioso, que a cada processo aumenta a sua 



valorização e o acompanhamento direto, das ações do Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural da Universidade de Taubaté.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Pesquisas quanto à área de conhecimento foram realizadas para o correto 

entendimento das ações a serem desenvolvidas. Essas leituras foram sobre definições 

quanto à restauração, o patrimônio cultural, as normas técnicas sobre os elementos 

construtivos existentes no objeto de estudo. Portanto, a restauração pode ser definida 

como uma intervenção dirigida de um bem cultural, com o objetivo de conservar a 

autenticidade material e a sua correta reinserção no cotidiano do público-alvo. Sendo 

necessária para a reconstrução do objeto na realidade do complexo arquitetônico, a 

aliança entre a estética e a história, por meio da permanência da matéria de que foi feito 

o objeto, sem tirar os traços da passagem do tempo. Para que esse processo seja 

executado de maneira correta, são necessárias as aplicações após os resultados das 

pesquisas e análises científicas das matérias e das técnicas utilizados no primeiro 

momento (NPPC,2014). 

Para que o processo de restauração seja executado, é necessário, inicialmente, o 

reconhecimento do objeto como patrimônio cultural. O patrimônio cultural na 

concepção contemporânea se estende a imóveis particulares, trechos urbanos e até 

ambientes naturais, passando por imagens, mobiliário, utensílios e outros bens móveis. 

Portanto, a taipa de pilão da basílica é o patrimônio cultural analisado, junto com a sua 

inserção no contexto arquitetônico (IPHAN,2013). 

Sendo necessário, dessa forma, a análise e levantamento da matéria-prima, da 

técnica construtiva e do estado atual da taipa de pilão. Para a realização dos ensaios 

técnicos, para a correta restauração da mesma, foram pesquisadas as normas técnicas 

NBR 13292: solo – determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares 

à carga constante; NBR 6502: rochas e solos; a pesquisa sobre a execução da técnica 

construtiva, e suas aplicações no longo da história na região do vale do Paraíba. 

 

 



3. MÉTODOS 

 

 O processo de restauração da taipa de pilãoestá sendo realizado por etapas, 

seguindo as pesquisas e os resultados apresentados, para que não ocorram erros e 

garantir,que a restauração permaneça ao longo do tempo, garantindo um bom 

aproveitamento do edifício pela comunidade regional. 

 

3.1. Investigação Histórica Documental 

 

Primeira etapa do processo abrangeu o entendimento histórico da basílica Bom 

Jesus de Tremembé, por meio de documentos existentes ou relatos, que apontaram os 

acontecimentos tanto no âmbito arquitetônico, quanto no social. Esses documentos 

relacionados à arquitetura auxiliaram nas pesquisas sobre a técnica construtiva existente 

e o seu modo de execução, levando em consideração a influência da história e da 

economia do município e do vale do Paraíba sobre o complexo arquitetônico. 

 

3.2. Pesquisa Social 

 

Para o presente artigo foram realizadas algumas pesquisas de âmbito social, com 

o objetivo de realçar a ligação da população com oPROJETO RESTAU, sigla do projeto 

da Universidade de Taubaté. Durante o processo de restauração de um objeto, a sua 

importância no âmbito coletivo, tem que ser levada em consideração, para que o 

resultado seja inserido de maneira correta no cotidiano do público-alvo. 

 

3.3. Inventariação e Caracterização 

 

 No desenvolvimento das atividades foram realizados diversos estudos e análises 

para identificar o objeto a ser restaurado, e para executar estas análises foram utilizados 

alguns métodos, sendo eles: 

 

3.3.1. Levantamento técnico construtivo: pesquisa por meio das normas 

técnicas ou inserções dessa técnica em outras edificações do vale do Paraíba, 

para que após o conhecimento adquirido fosse possível à correta análise e 

ensaios técnicos.  



3.3.2. Levantamento físico e fotográfico do atual estado da taipa de pilão: 

realizou-se o levantamento fotográfico de todas as partes de taipa expostas, e 

detalhes do processo de deterioração, para que fossem analisados e 

documentados os pontos a serem restaurados.  

 

3.3.3. Identificação das patologias: com o levantamento fotográfico realizado e 

as visitas técnicas no local, foi possível mapear os pontos mais prejudicados 

a serem restaurados.  

 

3.3.4. Ensaios técnicos construtivos: foram realizados uma sequência de 

ensaios de pequeno porte, para que as proporções dos matérias agregados 

fossem analisados e chegar em uma medida adequada para ser utilizada no 

processo de restauração. 

 

3.3.5. Elaboração de relatório técnico: para documentação e procura de dados, 

foi realizado um relatório técnico com as informações obtidas durante os 

ensaios técnicos construtivos. 

 

3.3.6. Realização de atividades sociais: com o intuito de conscientização e 

acompanhamento do processo de restauração, foram realizadas atividades 

educativas com o público-alvo. 

 

3.3.7. Etapas a serem executadas: com o positivo resultado do ensaio técnico 

construtivo, será realizado um ensaio técnico no local e posteriormente, será 

aplicado em toda a extensão da taipa de pilãodo edifício.  

 

3.4. Indicadores de Valoração 

 

 A taipa de pilãoda basílica Bom Jesus de Tremembé possui grande valor 

histórico e construtivo, principalmente, porque possui características únicas da técnica 

aplicada em edifícios de grande porte e na região do vale do Paraíba. Sendo possível 

essa identificação pela sua espessura e pela existência a mais de 200 anos na estrutura 

do edifício. Assim, é possível valorar a sua importância e evidenciar a relevância para o 



público-alvo, por meio da educação patrimonial e a divulgação da importância da sua 

durabilidade. 

 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Resumo Histórico 

 

A atual basílica Bom Jesus de Tremembé incialmente era uma capela, construída 

por Manoel da Costa Cabral, entre os anos 1672 e 1673, em sua fazenda na Vila de 

Taubaté, local onde originaria em 1896, o município de Tremembé. Apenas em 1907 foi 

reconhecida e elevada a paróquia, recebendo o título de Santuário Arquiepiscopal. Mas, 

o título de Basílica Menor foi atribuído pelo Papa Paulo VI, em 1974. Durante essas 

mudanças, a basílica passou por alguns períodos econômicos importantes e marcantes 

para o Vale do Paraíba, como o do arroz e do café (BOM JESUS DE TREMEMBÉ, 

2014) 

Atualmente, a basílica ocupa uma área de aproximadamente 1.063m², com uma 

planta retangular com dois pavimentos e duas torres na fachada. Sendo o pavimento 

inferior constituído por uma nave central com pé direito duplo, capelas laterais, o altar-

mor e a sacristia; e o pavimento superior constituído pelo coro, as galerias - trifólios e o 

antigo depósito sobre a sacristia.  Apresentando como técnica construtiva predominante 

das paredes a taipa de pilão são identificados ainda, os elementos de concreto, alvenaria 

e tirantes metálicos. O telhado que tem sua estrutura toda em madeira, é coberto por 

telhas de barro do tipo francesa, que sob encontra-se a cambota de madeira que dá 

sustentação ao forro artístico em estuque com pintura ornamental religiosa. 

 

 4.2. Pesquisa Social 

 

As pesquisas realizadas com o público-alvo auxiliaram o projeto de restauração 

desde o início, por meio da disponibilização por parte da comunidade com fotografias 

antigas do complexo arquitetônico. E por meio destas, foi possível chegar a uma 

abordagem adequada das técnicas construtivas originais. E durante o processo, a 

participação social auxiliou com de opiniões de cunho pessoal mais que, enobrecem o 

processo. 



 4.3. Inventariação e Caracterização da taipa de pilão 

 

4.3.1. Levantamento técnico construtivo: 

 

Através da norma brasileiraNBR-13292 referente ao solo, com a determinação 

do coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga constante, foi possível 

caracterizar a maneira como suceder durante os ensaios e a necessidade da correta 

documentação de todas as etapas do processo. 

Através da norma brasileiraNBR-6502referente às rochas e solos foi possível 

caracterizar o tipo de solo utilizado para essa técnica construtiva. O solo utilizado é a 

argila da região do vale do Paraíba, solo de granulação fina constituído por partículas 

comdimensões menores que 0,002 mm, apresentando coesãoe plasticidade. 

 

4.3.2. Levantamento físico e fotográfico do atual estado da taipa de pilão: 

 

Verifica-se, conforme a figura 01, a existência de taipa de pilão expostas em 

alguns pontos da basílica, com pontos de maior deterioração, como na área 

do pavimento superior. 

 

 

Figura 01: Detalhe da extensão da taipa de pilão.  

Fonte: Arquivo digital NPPC, 2014 

 

 

 

 

 



 

4.3.3. Identificação das patologias: foram observadas trincas e rachaduras de 

maiores extensões, ao longo da extensão da parede composta pela taipa de pilão 

descoberta, conforme figura 02. Será nesses locais que ocorrerá o processo de 

restauração.  

 

 

Figura 02: detalhe da trinca da taipa de pilão 

Fonte: arquivo digital NPPC, 2014 

 

4.3.4. Ensaios Técnicos Construtivos: para a realização dos ensaios, foram 

confeccionadas formas de madeira, com dimensão de 80,5 x 18,0 x 27,0cm.  

 

Tabela 01: Resultados dos ensaios técnico-construtivos 

Ensaio Proporção Execução Desenforma Conclusão 

1 1 carrinho de terra 

½ carrinho de areia 

¼ saco de cal 

6 litros de água 

10 de junho de 

2014 

16 de junho de 

2014 

Apresentou o melhor 

resultado quanto a 

granulometria e 

consistência. 

2 1 carrinho de terra 

½ carrinho de areia 

½ saco de cal 

6 litros de água 

10 de junho de 

2014 

16 de junho de 

2014 

Apresentou uma grande 

trinca após secagem, ou seja, 

nãoé adequada essa mistura 

para a restauração. 

3 1 carrinho de terra 

¼ saco de cal 

½ carrinho de areia 

8 litros de água 

25 de agosto 

de 2014 

04 de agosto 

de 2014 

A maior quantidade de água 

ocasionou uma secagem 

mais tardia o que não 

adequou a mistura ao 

processo de restauração.   



 

 

Os ensaios são realizados com uma sequência previamente estabelecida, 

conforme figura 03, iniciando pela mistura dos elementos constituintes da taipa, 

e posteriormente, são colocados e pilados diretamente na forma de madeira. 

Após isso, aguarda-se a secagem do material e com o acompanhamento sendo 

realizado, é capaz de verificar-se o momento certo da retirada da forma. Dando 

seguimento ao processo, tem-se o estado final mais compatível com a taipa 

existente na basílica. 

 

 

Figura 03: Processo de ensaio da taipa de pilão 

 Fonte: Arquivo digital NPPC, 2014.                

 

 

4.3.5. Elaboração de relatório técnico: documentação dos dados referentes aos 

ensaios técnicos construtivos, por meio da tabela 01 e armazenamento de dados 

fotográficos.  

 

4.3.6. Realização de atividades sociais: as atividades sociais executadas durante 

o processo foram asvisitas monitoradas, voltada principalmente para estudantes das 

escolas particulares, estaduais e municipais, abrangendo também visitantes religiosos; 

Essa visita possui um percurso voltado para a história do complexo arquitetônico, com 

ênfase para as técnicas construtivas existentes na edificação. 

Outra atividade, que será executada no dia 8 de outubro de 2014, será uma 

oficina realizada com crianças para demonstração da técnica construtiva da taipa de 

pilão, por meio da prática em uma pequena escala.  

 



5. CONCLUSÃO  

 

Este processo de consolidação e restauração da taipa de pilão foi executado de 

maneira assídua, cumprindo com todas as etapas pré-estabelecidas e a metodologia 

adequada para que se obtivesse um resultado satisfatório e gratificante. O objetivo 

principal foi alcançado, sendo este a análise do estado atual da taipa, identificando 

degradações e desgastes ocorridos pela ação do tempo, que após consolidada contará 

com a adequada manutenção. 

A partir disto é possível realizar o processo de valoração deste bem patrimonial, 

que por meio do resgate das características históricas e culturais da região e da época 

em que foi feita evidenciou sua relevância para o público-alvo. Com o resultado obtido 

pelos ensaios técnicos construtivos, foi possível chegar a uma medida adequada para ser 

aplicada no processo de consolidação da taipa de pilão em todas as áreas do edifício que 

necessitam desta restauração. Este processo evidenciará ainda mais a importância 

histórica e estética do conjunto arquitetônico, que aliado à comunidade local e regional 

aumentará sua valoração. 

 

6.  PÚBLICO-ALVO 

 

 O público-alvo atingido pelo processo de restauração desse complexo 

arquitetônico possui características extensas, por contar com a comunidade do vale do 

Paraíba paulista, litoral norte do estado de São Paulo, serra da Mantiqueira e serra do 

Mar. Sendo necessárias mobilizações sociais, com o intuito de esclarecer e envolver a 

comunidade no processo, para que o produto final sane a necessidade da população. Isso 

ocorreu por meio das pesquisas documentais, das atividades sociais, como a visita 

monitorada e a oficina educativa, e dos esclarecimentos no próprio complexo 

arquitetônico durante todo o processo. Esse projeto é parte integrante de todas as 

atividades desenvolvidas pela basílica Bom Jesus de Tremembé, entre outras as festas 

comunitárias, as atividades religiosas, as oficinas educacionais e centro de divulgação. 
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