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Descritivo / briefing: 
 

A excursão se iniciará em uma pedreira de rochas permianas das Formações Irati e Corumbataí, 

que contam com minerais, estruturas e fósseis de notável valor geopatrimonial, com destaque 

para os fósseis de Mesossaurídeos, que evidenciam a quebra e separação do Gondwana. 
 
 
 

O segundo ponto será em Rio Claro, onde os participantes visitarão museus da Universidade 

Estadual Paulista UNESP. 
 

Em seguida a excursão rumará para Cordeirópolis, onde será visitada Ibicaba, uma fazenda 

modelo de café. 
 

Este trabalho conta parte da história do café no Brasil por intermédio de uma propriedade que 

foi modelo na sua produção por muitos anos: a fazenda Ibicaba, em Cordeirópolis, no estado 

brasileiro de São Paulo. A unidade rural foi aberta em 1817, pelo senador Vergueiro, homem 

importante que chegou a governar o Brasil 14 anos depois, no período regencial. Foi pioneira 

em várias atividades e eventos importantes para a região e para o país, como na plantação de 

café no município (1828), na contratação de mão-de-obra assalariada estrangeira (quando todos 

trabalhadores rurais do Brasil ainda eram escravos), no uso do arado em terras brasileiras (1847) 

e no emprego de maquinários movidos a vapor (cerca de 1850). Foi um centro que teve muitos 

de seus modelos copiados e que passou pelo auge e pela crise do sistema assalariado e pelas 

oscilações do valor do café, sendo que chegou aos anos 1860 como a maior produtora nacional. 

Também se tornou um exemplo da posterior ascensão social dos imigrantes no país quando, 

falida, foi levada a leilão e arrematada em 1889 pelos irmãos Levy, alemães, antigos empregados 

da fazenda. Sofreu com a decadência da cafeicultura, voltou a cultivar a cana de açúcar e, hoje, 

utiliza suas imensas instalações do período cafeeiro como atrativo na recente atividade turística. 

Isso tudo faz da Ibicaba uma crônica da trajetória do café no estado de São Paulo. 
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