
VALE DO CAFÉ FLUMINENSE 

      Um caminho à   

                       considerar.  



Razões Históricas – agregando valôres  

 Em meados do Sec. XIX, com o final do Ciclo do Ouro, o capital 
atravessou as fronteiras de Minas Gerais e se estabeleceu no 
vale do rio Paraíba do Sul em seu trecho fluminense, dando 
início a grandes culturas de café, que  em 1860 ali produziam 
75% do café consumido no mundo. 

 

 Esta rica economia alavancou a construção de verdadeiros 
palácios, sendo hoje mais de 200 os identificados e catalogados 
pelo INEPAC, o que nos permite identificar diversas 
similaridades entre o Vale do Café Fluminense e a famosa 
região do Vale do Loire francês. 

 

 O intenso trânsito de tropeiros e o imenso contingente de 
escravos, deixaram na região profundas raízes nas tradições, 
nos saberes, na culinária. na música, na dança, nos cultos e 
nas artes. 



Razões Geográficas 

 

 Situada no entroncamento rodoviário dos três mais importantes 
estados do país - São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. 

 

 Distante 371 km da cidade de São Paulo, 121 km do Rio de 
Janeiro e 400 km de Belo Horizonte, através das BR 116, BR 
393, BR 141 e das RJ 155 e 127. 

 

 Parques que preservam a exuberância da Mata Atlântica como 
o Parque da Serra da Concórdia, a Reserva Biológica do 
Tinguá, e Parque Nacional de Itatiaia, e o  Parque Arqueológico 
e Ambiental de São João Marcos.  



Razões Geográficas  - acessibilidade  

 



Razões Econômicas   

 

      Presença na região de inúmeras instituições de grande porte 
como a Ambev, a CSN, a Nestlé, a BR Foods, a Peugeot, a 
Ligth, dentre outras, alavancando a economia local e também 
como potenciais investidores em projetos de desenvolvimento 
regional. 

 

    Valorização de território, a tendência mundial de procura por 
produtos que tenham uma identidade local, um saber ancestral. 

 

     Turismo Rural e  Agro-Turismo, como ocorre em países como a 
França, a Itália, o Chile, mais recentemente, o Peru, e mesmo o 
Brasil, na região das Serras Gaúchas, a região é rica em 
sabores e saberes que as grandes metrópoles já não 
promovem. As inúmeras propriedades rurais, as manifestações 
típicas como o Jongo, o Caxambu, a Caninha Verde, o 
Calango, a Capoeira e as Folias de Reis são um campo à ser 
descoberto. 



Razões Econômicas – produção local 

    A região é reconhecidamente produtora de cachaça de alta 
qualidade, tendo duas de suas marcas recebido prêmios 
internacionais em 2013 - Cachaça da Quinta e Werneck. 

     Numa tradição legada pelos tropeiros, o Vale conta com 
produção de embutidos que reúne o saber ancestral, a 
modernas técnicas de produção.  

    Também no quesito laticínios e derivados, a região produz 
produtos de qualidade, alguns já comercializados em grandes 
mercados, como os do Sítio Solidão, da Fazenda Vermelha, e 
da Vitalate, dentre outros. 

     A cozinha regional, mescla elementos de tradições européias, 
africanas e indígenas, é diversificada e já pode ser encontrada 
em produções locais como os Doces Carmen, a Torteria 
Adriana, Doces Bocainas, dentre outros. 

     A produção de hortaliças, café e rebanhos orgânicos têm 
encontrado grande eco nas  propriedades do Vale do Café 



Parcerias Institucionais no Vale 

 Embrapa Gado e Leite e Agrobiologia 

 INEPAC 

 IPHAN Regional Médio Paraíba 

 Instituto Pinheiral 

 IZMA Inst. Zoobotânica  

 FAETEC 

 IF 

 SEBRAE 

 SENAI Bebidas e Alimentos 

 USS Universidade Severino Sombra 

 Fundação Educacional D. André Arcoverde 

 Centro Universitário Geraldo di Biasi 

 Centro de Ensino Superior de Valença 



  PLANVALE 

     Formulado numa ação conjunta de atores    

civis locais e diversas instituições o 

PLANVALE  tem como objetivo geral 

contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do Vale do Café, através da 

consolidação de oferta de produtos e 

serviços cuja valorização decorra de formas 

de produção ambientalmente sustentáveis e 

se apoie em práticas e diretrizes decorrentes 

da cultura e do meio, valorizando a 

identidade local. 



PLANVALE – Projetos em andamento 

 

 Rodas do Saber 

 Expedições 

 Centro de Documentação Virtual do Vale 

 Caminhos Cruzados 

 Jardins de Café 

 Centro de Excelência do Café 

 Café Mata Atlântica 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALE DO CAFÉ  

FLUMINENSE 

 

Apoie este caminho ! 



















     Obrigada ! 

 

 

 Bernadete Braga 

 bernadete.braga@agricultura.gov.br 

 Tel: (21) 2291.4141 Ramal 1813 
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