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Swartzia langsdorffi, is a na�ve legume 
that bears bluish fruit. Immense tree, 
with abundant white flowering. Also 
called Pacová de Macaco.

Jacarandá-Banana
Swartzia langsdorffii, é uma leguminosa 
na�va que dá fruto azulado.  Imensa 
árvore, com abundante floração branca. 
Chamada também de Pacová de Macaco.

Large trees with lacy leaves and yellow 
flowers. From a distance, the canopy is 
almost completely yellow. They cover 
large stretches of forest.

Árvores grandes de folhas rendadas, e 
flores amarelas. De longe a copa fica 
quase que totalmente amarela. Cobrem 
trechos grandes de floresta.

Acácia Amarela
Yellow Cassias

Datura

Angel Trumpets, are born naturally on 
the riverside, mainly in white and pink 
flowering.

T r o m b e t a s  d e  A n j o ,  n a s c e m 
naturalmente na beira  dos  r ios , 
principalmente na floração branca e 
rosa.



Os Hedychiuns coronariuns brancos estão no auge. Começam 
sua floração em dezembro e enchem os vales de perfume até 
março.  Em alguns anos, vão até maio!  É muito comum 
encontrar estradas com várzeas extensas, cheias da flor. Um 
espetáculo para apreciar: pare o carro e respire. Os lírios são 
amplamente usados em vasos de flor nos cômodos do Vale do 
Café pela sua beleza, mas principalmente pelo seu perfume 
maravilhoso.

Lírio-do-Brejo / Marsh Lily

White crowned Hedychiuns are at their peak. They start 
flowering in December and fill the valleys with perfume un�l 
March. In a few years, they will go un�l May! It is very common to 
find roads full of flowers. A spectacle to enjoy: stop the car and 
breathe. Lilies are widely used in flower pots in the Vale do Café 
rooms for their beauty, but mainly for their wonderful perfume.

A Quaresmeira, árvore sagrada na região, colore de roxo e rosa a 
Mata Atlân�ca entre Carnaval e Páscoa. Carrega no nome o 
indica�vo da época especial da religião cristã, quando o padre se 
veste de roxo nas liturgias. Durante quarenta dias ela permanece 
em flor. As estradas ficam lindas ladeadas de roxo! No início de 
março, por duas a três semanas, os sabiás brancos, arbustos de 
pequenas flores, vem engrossar o coro. É uma experiência 
espetacular passear pelo Vale nesta época do ano.

Quaresmeiras e Sabiá

Quaresmeira, a sacred tree in the region, colors the Atlan�c 
Forest purple and pink between Carnival and Easter. It carries the 
name of the special �me of the Chris�an religion, when the priest 
dresses in purple in liturgies. For forty days it remains in bloom. 
The roads are beau�ful surrounded by purple! In early March, for 
two to three weeks, the white thrushes, shrubs of small flowers, 
joined the choir. It is a spectacular experience to walk through the 
Valley at this �me of year.
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Não são exatamente uma floração. Suas 
folhas cor de prata ficam ainda mais 
prateadas no verão e clareiam os ma�zes 
de verde na Mata Atlân�ca. Na�vas do 
Brasil, são sagradas para os indígenas e 
atraem as preguiças.

Embaúba

They are not exactly a flowering. Its 
silver-colored leaves become even more 
silver in the summer and brighten the 
shades of green in the Atlan�c Forest. 
Na�ve to Brazil, they are sacred to 
indigenous people and a�ract sloths.

Assa-peixe

Shrub that grows in large low thickets. It 
is edible, medicinal and famous in the 
produc�on of honey. It adorns the 
roadside with many small white flowers.

Arbusto que nasce em grandes moitas 
baixas. É comes�vel, medicinal e famoso 
na produção de mel. Enfeita a beira das 
estradas com muitas pequenas flores 
brancas.

Macela
Pequenas flores amarelo sépia, em 
formato de agulha, que enchem campos 
e beira de caminhos.
small, sepia yellow, needle-shaped 
flowers that fill fields and pathways.
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Amarelos ou Flor De Maio

Yellow ferns, from the Atlan�c biome, 
appear punctua�ng the fields. Yellow 
daisies na�ve from Mexico are large clumps 
of 2 to 3 meters that flank some roads. An 
energy show that lasts approximately 3 
weeks.

Yellow Fedegosos and Margaridões or 
Flor De Maio

Fedegosos e Margaridões

Fedegosos, arbustos amarelos, do bioma 
atlân�co, aparecem pontuando os campos. 
Margaridões Amarelos na�vas do México 
são grandes touceiras de 2 a 3 metros que 
ladeiam algumas estradas. Um espetáculo 
de energia que dura aproximadamente 3 
semanas.

Bougainville

Autumn Flowering.
Floração de Outono.

Cipó-de-São-João
Na�vos, florescem no inverno com flores 
laranjas, em beiras de cerca.
Na�ve vines of São João, bloom in winter 
with orange flowers, on fence borders.
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Na�vo da Mata Atlân�ca. O fim do inverno 
no Vale do Café é de paisagem pálida, 
cansada. Todos estão cansados da seca. 
Então, quando a esperança parece ter ido 
embora de vez, um milagre acontece: o 
ipê amarelo floresce. Por apenas uma 
semana, duas no máximo, ele brilha nas 
matas prometendo a primavera.

Ipê Amarelo / Yellow Ipê

Yellow-na�ve Ipê from the Atlan�c Forest. 
The end of winter in Vale do Café is a pale 
landscape. Everyone is �red of the 
drought. Then, when hope seems to be 
gone for good, a miracle happens: the 
yellow ipe blooms. For just a week, two at 
the most, it shines in the woods promising 
spring.

Red and Pink Mulungu
Mulungu Vermelho e Rosa

Erythrina mulungu, na�va da mata 
atlân�ca. No fim do inverno desponta, 
linda, nas cores vermelhas, um clássico 
da região. A variedade rosa é mais rara, 
mas vista em algumas beiras de estrada. 
Seu tronco é reves�do por farta camada 
de cor�ça.
Erythrina mulungu, na�ve to the Atlan�c 
Forest. At the end of winter, a classic of 
the region emerges, beau�ful, in red 
colors. The pink variety is more rare, but 
seen on some roadsides. Its trunk is 
covered with an abundant layer of cork.

Café / Coffee
A floração do café é uma experiência 
única, efêmera e imperdível! Além da 
beleza singular dos ramos inteiramente 
cobertos de branco, o perfume similar ao 
do jasmim inunda o Vale com toques de 
doçura e leveza.
The flowering of coffee is a unique, 
ephemeral and unmissable experience! 
In addi�on to the singular beauty of the 
branches en�rely covered in white, the 
perfume similar to that of jasmine floods 
the valley with touches of sweetness and 
lightness.
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Cassia Grandis. Árvore da floresta 
atlân�ca de floração abundante rosa, 
que abelhas e animais silvestres amam.

Acácia Rosa / Pink Acácia

Cassia Grandis. An abundant pink 
flowering Atlan�c Forest tree, which 
bees and wild animals love.

Sibipiruna
É uma árvore alta e elegante, floresce 
absoluta em flores cônicas amarelas, de 
setembro a novembro.
It is a tall and elegant tree, blooming 
absolute in conical yellow flowers, from 
September to November.

Acácia Imperial ou
Chuva de Ouro
Imperial Acacia or Golden Rain
Cassia Fistula. Na�va da Índia. Lindas nas 
praças, ou em jardins, explodem em 
cachos amarelos. Impossível passarem 
desapercebidas.
Cassia Fistula. Na�ve of India. Beau�ful 
in the squares, or in gardens, explode in 
yellow curls. Impossible to go unno�ced.
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Flamboyant
Na�va da África.  Com sua espetacular 
floração vermelha, está presente em 
muitos jardins de fazendas, sí�os.
Na�ve from Africa. With its spectacular 
red flowering, it is present in many 
gardens of farms.

Maria-Sem-Vergonha
Impa�ens, na�va da África. Encontrada 
na beira de caminhos sombreados e 
jardins.
Impa�ens, na�ve from Africa. Found on 
the edge of shaded paths and gardens.

Jacarandá Banana: Foto de Maria*_* em Flickr; Acácia Amarela: Foto de Maria Kopke em Pinterest; Daturas: Disponível em Safari Garden; Lírios do Brejo: Foto de Julceia em A 
Planta da Vez; Quaresmeira: Disponível em ericajardinagem.blogspot.com; Embaúba: Foto de Vini Bertolino em Pinterest; Assa-peixe: Disponível em blog.plantei.com.br; Macela: 
Foto de Alice Branco em GreenMe; Margaridões Amarelo: Foto de Carla Cordeiro em Flickr; Bougainville: Foto gratuita em Pixabay; Cipó-de-são-joão: Foto de Claudemir Brundani 
em Flickr; Ipê Amarelo: Disponível em plantei.com.br; Mulungu Vermelho: Foto de Julceia em A Planta da Vez; Café: Foto de Rafael Rocha em Embrapa; Acácia Imperial: Disponível 
em jardimcasa26.blogspot.com; Acácia Rosa: Foto gratuita em Pixabay; Sibipiruna: Foto de Gustavo Giacon em ciprest.blogspot.com; Sapucaia: Disponível em www.segs.com.br; 
Flamboyants: Foto de Rubem Alves em Revista Prosa Verso e Arte; Maria Sem Vergonha: Foto de Márcia Rebling em Pinterest

Fotografias / Photographs

Sapucaia

A sacred tree for the indigenous peoples of 
Brazil, its leaves acquire a pink flesh color in 
the middle of spring with small violet 
flowers. Symbol of abundance with 
chestnuts and wooden pots, just look up in 
October and look carefully at the Atlan�c 
Forest.

Árvore sagrada para os povos indígenas do 
Brasil, suas folhas adquirem cor rosa carne 
no meio da primavera com pequenas flores 
violetas. Símbolo de fartura com castanhas 
e potes de madeira, basta levantar o olhar 
em outubro e olhar atentamente a Mata 
Atlân�ca. Por aproximadamente um mês 
você verá sapucaias, que encantaram o 
paisagista Glaziou.



Vale do Café Convention & Visitors Bureau é uma 
entidade sem fins lucrativos que promove a 
cultura e as vocações econômicas das cidades de 
uma região core que inclui Miguel Pereira, Paty 
do Alferes, Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo 
de Frontin e o distrito de Juparanã (Valença).

Vale do Café Convention & Visitors Bureau is a 
non-profit organization that promotes the 
culture and economic vocations of cities in a core 
region that includes Miguel Pereira, Paty do 
Alferes, Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de 
Frontin and the district of Juparanã ( Valença).

Praça Martinho Nóbrega, 40 - Sala 2 Antiga Estação Ferroviária

Centro, Vassouras - RJ, 27700-000
valedocafecvbrj@gmail.com / valedocafecorecvb@gmail.com
21 98790-8869 Comercial / 24 99947-6854 Financeiro

valedocafeturismo.com.br
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