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RESUMO 
 
 

O ciclo do café teve inicio com o contrabando de grãos da Guiana Francesa, os quais foram 
trazidos por Francisco de Melo Palheta, um militar luso-brasileiro, e esteve presente na 
economia brasileira entre os anos de 1800 e 1930, período que mostra a importância do 
produto pela quantidade de tempo que predominou na economia brasileira. Nosso trabalho tem 
como objetivo avaliar a importância do ciclo do café no desenvolvimento das cidades do Vale 
do Paraíba e as melhorias trazidas por este ciclo a elas. Para a realização da pesquisa 
utilizamos da análise bibliográfica e jornais. Ao longo destes cem anos de café no Vale, seria 
razoável dividir o ciclo em três períodos distintos. O primeiro, nascimento e crescimento, que 
iria de 1800 a 1840. O segundo, o apogeu, de 1840 a 1875 e, o terceiro, a partir daí até 1900, o 
de declínio e derrocada. O Vale do Paraíba é uma região que abrange a Mesorregião do Vale 
do Paraíba Paulista no Estado de São Paulo e Mesorregião Sul Fluminense, no Estado do Rio 
de Janeiro. Essa região possuía ótimas condições geográficas como regularidade de chuvas e 
clima adequado para o cultivo do café. As mais expressivas vilas e cidades do café, no Rio de 
Janeiro. Foram a pioneira Resende, a Valença “dos marqueses” e, principalmente, Vassouras, 
a mais importante cidade de todo o Vale-paraibano, além de Cantagalo, no norte da província. 
Em São Paulo, indiscutivelmente, sobressaiu-se em Bananal, no fundo do Vale, rival de 
Vassouras em importância, além de Taubaté, Pindamonhangaba e Lorena. Após a 
concentração inicial do ciclo do café naquela região, o grão também foi cultivado nas zonas de 
terra roxa do interior do Paraná e de São Paulo. O Vale do Paraíba também possuía outro bom 
aspecto para o sucesso do plantio do café, a facilidade no escoamento da produção das 
lavouras. Concluimos que o cultivo do café, ao contrário da cana de açúcar, que necessitava 
de uma grande infra-estrutura, como engenhos, o café, não precisava de grandes 
investimentos. Nos seus primórdios dependia apenas de uma boa terra e de mão-de-obra que, 
a princípio, continuava sendo a escrava. As lavouras de café nesse momento ainda não 
haviam substituído a mão-de-obra escrava por trabalhadores livres e/ou assalariados. Entre 
1830 e 1880 o café do Vale do Paraíba era exportado para Europa sem nenhuma 
concorrência. O velho continente se tornou o grande mercado comprador e os recursos 
adquiridos com a comercialização do café ajudaram a estabilizar a economia do Império a 
lançar as bases da sua modernização com estradas de ferro, cidades iluminadas com energia 
elétrica, etc. Devido a uma exploração predatória, a fertilidade do solo do Vale do Paraíba se 
esgotou e, em conseqüência disso, as lavouras de café entraram em declínio  


