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O casarão do Sítio Mel 
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  Em Sítio Mel, 8 km da sede de Ipaporanga, está localizado uma das construções 

mais antigas de nosso município, o casarão que pertencia ao Sr. Inácio de Melo 

construído em 1800. 

 Esse prédio retrata com exatidão todos os traços arquitetônicos da época 

marcada principalmente pela escravidão. O antigo dono do prédio era fazendeiro e 

possuía uma grande propriedade e por isso dominava um bom número de escravos para 

conseguir manter os trabalhos agrícolas que movimentavam sua fazenda. 

 Para a construção deste prédio, aproximadamente 200 escravos da fazenda 

tiveram que transportar a pé e na cabeça o barro da localidade de Cajás dos Jorges, há 2 

km de distância, até a fazenda para a fabricação dos tijolos utilizados na edificação do 

mesmo. 

 O casarão de grandes cômodos é uma verdadeira obra histórica com suas 

paredes altas e largas construídas com o objetivo de manter o esfriamento durante o dia, 

pois o forte vapor solar não conseguia penetrar o interior da casa, devido a amplitude 

das paredes e o aquecimento em meio à noite fria, a calçada feita de grandes pedras e 

tijolos crus, sem contar a senzala ao lado onde eram alojados os escravos e o engenho 

construído em 1951. 

 Hoje, ainda encontram-se muitos traços de sua origem, seu atual proprietário o 

senhor Expedito de Paula, tem o cuidado de preservá-lo. O mesmo morou por muitos 

anos na grande casa. Mas, devido alguns acontecimentos, saiu de lá. Seu Expedito nos 

conta que depois de ter arrancado uma botija do casarão ele e sua mulher não 

conseguiam mais dormir durante a noite por causa da aparição de uma mulher vestida 

de branco que andava a fazer barulho pelos corredores do casarão. 



 Este monumento privilegia nosso município com seu enorme valor cultural e 

histórico e em meio à natureza da região tonifica ainda mais a beleza da paisagem 

ambiental. 


