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Resumo 
Baixada Fluminense é uma sub-região da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ). O que hoje é formada por vários municípios, até 1943 era apenas um, Iguaçu. 
Muito conhecida mas pouco estudada, o objetivo deste trabalho é percorrer a história de 
Iguaçu, vista aqui, especificamente, através da articulação da formação econômica da 
região e da construção da rede urbana local no final do século XIX/ início do século 
XX. 
 
Palavras-chave: Baixada Fluminense, rede urbana, século XIX, economia, história 
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Abstract 
Baixadaregion is a subregion of the Metropolitan Region of Rio de Janeiro (RMRJ). 
What today is formed by several municipalities, until 1943 was just an Iguaçu 
municipality. Very well-known but little studied, the aim of this paper is to traverse the 
Iguaçu History, seen here, specifically, through the articulation of economy 
development in the region and the construction of local urban network in the late 19th 
century/early 20th century 
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Introdução 

 

Baixada Fluminense é uma sub-região da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ). O que hoje é formada por vários municípios, até 1943 era apenas um, 

Iguaçu. Buscando entender como o processo de emancipação dos vários municípios foi 

coetâneo à consolidação do território enquanto periferia, é necessário percorrer a 

história de Iguaçu, vista aqui, especificamente, através da articulação da formação 

econômica da região e da construção da rede urbana local no final do século XIX/ início 

do século XX. Para tanto se fará uma pequena apresentação da economia da região esua 

relação com a conformação de suarede urbana para então discutir os trabalhos de Soares 

(1962), Pereira (1977) e Rodrigues (2002) acerca da História econômica local. 

 

Figura 1 - Grande Iguaçu: história da ocupação do recôncavo da Guanabara 

 

 
Fonte: Oliveira Junior, 1926 

 

O município criado em 1833 ocupava toda atual Baixada Fluminense2, 

originariamente fazia parte do Termo da Cidade do Rio de Janeiro. Naquele momento 

existia uma pequena rede de povoados na região que se estabeleceu em função da 

localização, ficando nas encruzilhadas dos caminhos/estradas ou nas margens dos rios 

                                                           
2Sobre a discussão do que seria a região da Baixada, ver Marques (2006), Simões (2007), Silva (2013a) e 
Rocha (2013) 
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como portos. O primeiro povoado da região que se tem noticia foi o de Jacutinga, na foz 

do rio da Prata (denominação atual) com o Sarapuí, criado logo depois do extermínio 

dos jacutingas. A localidade, que deu nome a freguesia e por muito tempo foi sede da 

mesma, na pequena “rede urbana” tinha pouca importância, principalmente porque a 

mobilidade da população e os transportes das mercadorias se faziam por meio dos rios, 

e Jacutinga apesar de ficar na foz do Prata não tinha porto, ficou mais conhecida por ser 

entroncamento da estrada do comércio/ Polícia (inicialmente caminho da terra firme). 

Até a inauguração da Central do Brasil as principais localidades estavam às 

margens dos rios, a começar por Pilar de Iguaçu, mas havia também Porto dos Saveiros, 

Pantanal, Livramento (?), Pavuna/São João, Cachoeira, Porto de Estrela, Inhomirim 

Maripicu, Maxambomba e Piedade de Iguaçu (Antiga Iguaçu),alçada à vila por ocasião 

da criação do município em 1833/36. Esse conjunto incipiente de aglomerações urbanas 

garantiam o escoamento da produção local e o deslocamento das pessoas, afinal desde a 

abertura do Caminho Novo (1704) a região era utilizada como o principal eixo de 

comunicação entre a região das minas e a cidade do Rio. Ainda que fosse uma região 

agrícola com muitas fazendas de cana e principalmente de mandioca, o grande tráfego 

pelos caminhos que iam para o interior exigia uma logística que a área estava se 

especializando em oferecer. 

Entre a cidade e a Serra do Mar, a região oferecia depósitos, hospedarias, pastos 

e entrepostos para trocas/descanso de muares e estradas relativamente adequadas à 

passagem de tropas (de comércio e militares). Não se deve esquecer que os fluxos 

incrementados pelo transporte marítimo e terrestre exigiriam a articulação entre duas 

estruturas diferenciadas, uma voltada para organização de muares e gente e outra para 

tecnologia que os barcos necessitavam. 

O transporte marítimo até 1825 era feito somente por faluas, a introdução de 

barcos a vapor reduziu a metade do tempo o percurso ao fundo da baia, exigindo, 

entretanto, novos estaleiros. Barcos maiores demandavam maiores atracadouros e vias 

fluviais diferenciadas. No século XVIII todos os rios eram navegáveis às canoas e 

faluas, no XIX só os maiores comportavam os barcos de maiores calados. Portos como 

Estrela e Mauá recebiam mais embarcações que Iguaçu e Pilar, por exemplo. No início 

do século XIX transitava-se pela baia de barcaças, onde a força motora era muscular e 

eólica, já na década de 1830 se fazia em barcos a vapor.  

No século XIX, Raiz da Serra era o ponto de chegada de todos os trajetos que 

visavam a subida para Petrópolis (antigos caminhos Garcia Paes e Proença). Recortada 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
De Grande Iguaçu à Baixada Fluminense: Formação econômica e urbana de uma região 

 

4 

por várias vias (terrestres e fluviais) essas estradas tinham dois pontos de apoio para a 

subida da serra do mar, seja para Petrópolis/Teresópolis ou para São Paulo: Raiz da 

Serra e Tinguá (Iguaçu Velha). Essa articulação entre os dois tipos de vias começaria a 

perder a importância com a inauguração da ferrovia Central do Brasil. 

Desta forma a região pode ser caracterizada de duas formas: enquanto região de 

passagem que estruturou uma economia voltada para a logística de escoamento e como 

uma área conformada por conjunto de fazendas voltado para agricultura com mão de 

obra escrava. Uma dupla transformação ocorreria a partir de 1850 com o deslocamento 

dessa estrutura que antes se centrava na conservação de estradas e rios transferindo-se 

para ferrovia. Aparentemente, mantinha-se a vocação da região como local de passagem 

e a estrutura produtiva com base na agricultura e mão de obra escrava, mas na prática 

houve deslocamento da centralidade dos povoados da beira dos rios para os da margem 

das ferrovias. 

Em termos de espacialização, a Baixada depois de 1858 começaria na Central do 

Brasil, ou seja, na cidade do Rio, em função da dinâmica que o trem passou a exercer 

nas áreas em que cortava. A Central do Brasil foi inaugurada como Estada de Ferro D 

Pedro II em 29 de março de 1858 na estação da Aclamação juntamente com as seguintes 

estações: Venda Grande (Engenho Novo), Cascadura, Maxambomba (Nova Iguaçu) e 

Queimados. O trecho inicial Aclamação – Belém (Japeri inaugurada em 1859) contava 

ainda com as seguintes estações: São Cristóvão (1858), Quinta (exclusiva da família do 

imperador, 1858) e Sapopemba (Deodoro inaugurada em 1859). A ferrovia chegou ao 

Vale do Paraíba em 1864, passando a ser a principal via de escoamento do café.  

Se no inicio do século XIX demoravam-se três dias para chegar ao Vale do 

Paraíba, com a ferrovia este percurso passou a ser feito em torno de seis horas. Um 

exemplo desta mudança é o de Saint Hilaire, em sua segunda passagem pela região, que 

fez o primeiro pernoite em Inhaúma e o segundo em Iguaçu Velha, ou seja, alcançou a 

Baixada em dois dias, já Ribeyrollesem 1858, para citar outro visitante estrangeiro, 

demorou o tempo de um “bate papo” para chegar a Maxambomba (uma hora e 10 

minutos) de trem.  

A ligação direta de uma parte da região com a cidade do Rio dinamizou antigos 

serviços existentes, como o de fornecedor de lenha e de gêneros alimentícios, e 

incrementou novos setores como depósitos e toda a estrutura de manutenção da ferrovia 

(pregos, dormentes, lenhas e água). Para o que cabe aqui, basta lembrar a descrição do 

relatório da secretaria de polícia da província de 1870 dando conta de como a lenha da 
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área iguaçuana, comercializada pelos taberneiros, mas extraída pelos quilombolas, era 

muito apreciada nas residências em Botafogo, na “zona sul” da cidade, chegando 

diariamente pelos vagões da Central. 

O almanaque Laemmert de 1860 informava o horário das duas saídas diárias 

para Belém e o valor da passagem e do frete das mercadorias que eram transportadas 

pela ferrovia. A tarifa ministrada pela estrada de ferro era diferenciada, pois o preço do 

frete do interior para a cidade era mais barato que o inverso, estimulando o escoamento 

da produção da região para a cidade, inclusive a lenha. A lista de preço incluía uma 

gama de mercadoria, desde material de construção como telha e vidro, até alimentos 

(hortaliças e gado). 

Uma década depois, 1868, o trem já havia aumentado o transporte de passageiro 

para o subúrbio (até Sapopemba) com quatro saídas diárias e, embora tenha diminuindo 

o tempo de percurso para a região da Baixada (45 minutos), já que entre a Corte e 

Maxambomba havia apenas uma parada em Sapopemba, o número de viagem ficou 

reduzido a uma saída diária, não modificando a dinâmica do escoamento da 

produçãolocal, mas influenciando no deslocamento da população. 

As linhas férreas dinamizaram novas localidades como Brejo (Belford Roxo) e 

Queimados, por exemplo, consolidaram algumas existentes (Maxambomba e Arraial da 

Pavuna) e causaram a ruína de outras, em especial Pilar e Iguaçu Velha. Entre a nova e 

a velha Iguaçu, linha do trem teria papel fundamental na construção da nova 

espacialização da região, mas não era a única razão da decadência da antiga Iguaçu. 

Ambas as localidades eram agrícolas, mas Iguassu vivia do comércio de seu porto, no 

escoamento do café, a antiga vila concentrava sua economia e sua força política na 

capacidade de seu porto, e este já não tinha condições de dar vazão às mercadorias, em 

função do assoreamento dos rios entrou em decadência, deixando inclusive de sersede 

do município com a transferência para Maxambomba com a república. 

A região entre 1850 e 1900 foi recortada de estradas de ferro, desde a pioneira 

Central fazendo florescer Maxambomba e Queimados, este último cresceu totalmente 

articulado com a estação, tornando-se sede da freguesia/distrito de Marapicu. Na linha 

auxiliar (1892), Jacutinga deixaria de ter importância em detrimento de Brejo (Belford 

Roxo); a Rio Douro (1883) aceleraria a vida urbana em São João de Meriti e Pavuna; e 

a Leopoldina (1874) desenvolveria Meriti (D Caxias). Os demais povoados deixariam 

de ter importância, tornando-se bairros ao longo do século XX. 
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A pequena rede urbana estabelecida desde as primeiras ocupações refletia a 

dinâmica econômica da região, formada de pequenos povoados e um arraial (o de 

Pavuna) teve sua única Vila no momento de criação do município em 1833/36 como 

sede administrativa, porto do rio Iguaçu. A primeira cidade da região foi Maxambomba 

já na república, estação da Central do Brasil. Os povoados como Marapicu, Pilar 

(Iguaçu), Pantanal (Guandu) e Porto dos Saveiros (Iguaçu) perderam importância para 

as localidades às margens das ferrovias. 

 

Figura 2 – Rede Urbana da Baixada Fluminense séculos XIX e Início do XX 

 
Fonte: Oliveira Junior, 1926 e Pizarro, 1820 

 

 

História Econômica da baixada Fluminense no final do XIX/Início do século XX 

 

Grosso modo, a história das atividades econômicas desenvolvidas no território 

do que atualmente denomina-se de Baixada Fluminense pode ser descrita do seguinte 

modo: agricultura, inicialmente cana e mandioca, depois café e laranja além dos 

serviços voltados às logísticas dos transportes fluvial/marítimo e depois ferroviário. 

Vejamos como os principais autores que estudaram a economia local, analisam esse 

processo. 

Três obras são citadas frequentemente quando se estuda a economia do território 

da Baixada Fluminense. A mais antiga é a de Soares com “Nova Iguaçu: Absorção de 
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uma célula urbana pelo grande Rio de Janeiro”, de 1962. Todos os demais autores 

utilizam-na como obra de referência, cuja análise é realizada para confirmar o título, ou 

seja, o objetivo da análise da autora é entender a integração do município de Nova 

Iguaçu à área metropolitana enquanto subúrbio periférico do Grande Rio (aliás, este é 

um subtítulo do trabalho). Com base nesta leitura, são perfilados os elementos, os 

agentes e as formas de integração do grande município à cidade do Rio de Janeiro, por 

meio do exame das vias de circulação, das funções de subcentro de Nova Iguaçu 

(Maxambomba), e para o que cabe aqui, das atividades econômicasque ligam a região à 

cidade do Rio.  

abrigando forte densidade de população rural, pontilhado de pequenos 
povoados, onde a igreja capela ou matriz- e a venda eram os focos de 
atração para a numerosa e modesta classe dos trabalhadores da terra, o 
recôncavo, fornecedor de hortaliças, leite, cereais, lenha e outros 
produtos à cidade já exercia desde o século XIX, o papel de 
verdadeira zona rural de uma aglomeração que tinha a estimular seu 
crescimento, sua condição de capital, além das funções de centro 
comercial e financeiro e de uma incipiente função industrial. 
(Soares,1962,p.161). 
 

Soares (1962), utilizando-se de Pizarro (1820) descreve a região como uma zona 

de numerosos estabelecimentos agrícolas com grande produção de açúcar, aguardente, 

farinha de mandioca, milho e arroz. Como sua análise se centra em Maxambomba/Nova 

Iguaçu, a citricultura foia atividade agrícola mais estudada em função da maior 

rentabilidade gerada ao município, mas isto já no século XX. 

Nesta mesma linha segue a segunda obra, o de Pereira, de 1977, que percorre as 

atividades agrícolas desenvolvidas no município a partir da ideia de ciclos econômicos, 

daí o título “cana, café e laranja: história econômica de nova Iguaçu”, o objetivo do 

autor é o entendimento da passagem do mundo rural ao urbano periférico após o fim da 

citricultura. O autor dispõe em sequência cronológica as “três etapas econômicas do 

município” (Pereira, 1977, p.VII) 

A leitura do autor não se restringe a análise das atividades agrícolas na região, 

mas na relação de cada ciclo com uma forma de escoamento. Assim a cana, razão, 

segundo Pereira (1977), da colonização e ocupação da Baixada, realizada por meio das 

sesmarias e engenhos esteve associada aos rios; enquanto a produção do café existente 

nas grandes fazendas no século XIX ligada às estradas de terra e a laranja, no século 

XX, produzidas nas chácaras à ferrovia. 

E assim, como cana de açúcar teve apoio dos rios, e o café das 
estradas, a laranja teve os trilhos férreos cortando Maxambomba, 
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de Mesquita a Queimados. Laranjais substituíam antigos cafezais e 
canaviais; laranjeiros substituíam barões e oficiais da Guarda 
Nacional; bangalôs e barracões de beneficiamento de frutos 
substituíam casas de fazendas e senzalas. Maxambombajá era sede do 
município e a sociedade abandonara os salões à luz de velas e gás para 
se esparramar pelos clubes recreativos iluminados a luz elétrica, 
animados os bailes e orquestras. Era uma cidade que despontava e, 
como tal, atraia e acolhia sem nenhuma restrição qualquer estranho, 
sem mesmo indagar seus propósitos (Pereira, 1977, p. IX, grifo meu) 
 

Segundo o autor, cada ciclo correspondeu a uma estrutura fundiária, uma forma 

de escoamento e sociedade. Ainda que informe os momentos de transição como 

possibilidade de convívio de um ou vários ciclos, basicamente os arrolou de forma 

cronológica e sequencial. 

Em “De Maxambomba à nova Iguaçu: (1833-90’S): economia e território em 

processo”, Rodrigues também faz o percurso de Soares e incorpora a leitura dos ciclos 

econômicos de Pereira, trazendo a preocupação de como as emancipações 

transformaram o município-região em uma região de muitos municípios no século XX. 

O município-região deixa de ser visto como espaço homogêneo e passa a ser entendido 

a partir das dinâmicas econômicas estabelecidas em suas diversas localidades. Para o 

que cabe aqui, o primeiro capitulo apresenta de forma objetiva e resumida o percurso 

dos outros autores. 

No primeiro, buscamos traçar o processo histórico de ocupação da 
região da Baixada da Guanabara, indicando as fases perpassadas pela 
economia iguaçuana desde sua fundação como cidade, em 1833. O 
objetivo principal deste capítulo, como um todo, é apresentar os traços 
gerais da formação urbano-econômica da região de Iguaçu, de sua 
fundação até o final da década de 40. Assim, serão ressaltados os 
ciclos da cana-de-açúcar, a importância da região como pólo escoador 
da produção cafeeira fluminense e, por último, o destaque da 
citricultura que, por sua vez, mostrou-se da maior relevância na 
economia do município, tornando-se um dos maiores produtores de 
laranjas no contexto nacional no período compreendido entre os anos 
de 1935 a 1945(Rodrigues, 2006, p.20/21) 
 

O que todos os trabalhos têm em comum é a importância que seus autores dão ao 

fim da citricultura como fator preponderante para a ocupação urbana da região e como 

no bojo desse processo se consolida a “periferização” da Baixada no século XX. 

Observações devem ser feitas em relação às obras: a primeira delas é ratificar a 

importância destes trabalhos para o entendimento da história da região, embora a 

Baixada seja importante, talvez por estar muito próxima à cidade do Rio, é pouco 

estudada. São trabalhos de pesquisas valiosos para o conhecimento da região. A 

segunda é a construção do mito construído em torno da citricultura, inclusive como 
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único instrumento explicativo para o entendimento da ocupação urbana da região, ou 

pelo menos para Nova Iguaçu, deixando os séculos anteriores descolados da dinâmica 

que se instauraria no século XX. 

Em parte essa leitura é correta, principalmente no que tange a rede urbana e sua 

relação com as atividades econômicas desenvolvidas em seu entorno. Incialmente os 

povoados, construídos a volta de uma igreja, porto ou “venda”, para usar a denominação 

de Pizarro para descrever pequenas aglomerações existentes na região, serviam para 

ratificar/consolidar o domínio de uma porção territorial. Ele descreve a pequena 

Jacutinga da seguinte forma: “Na vizinhança da Matriz tem formado o povo um 

pequeno arraial com casas cobertas de telhas onde se alojam seus proprietários, e que 

vivem todo ano alguns moradores por motivo de mercancia” (Pizarro, 1820, vol3, 

p.167). 

Sempre com poucas casas, esses povoados cumpriamo objetivo de consolidar o 

domínio de um território com uma dupla tarefa: a de ser espaço de cumprimento das 

obrigações religiosas, na medida em que a população local realizava boa parte de sua 

vida social na igreja matriz, com os batizados, casamentos e funerais; e de trocas, 

sociais já ditas, mas de informações e materiais (comércio e serviços). 

Segundo Fridman, esses núcleos 

mesmo no período pombalino estaria preservada a mistura do negócio 
público e eclesiástico com as matrizes, assumindo funções 
administrativas, militares e fiscais e, por esta razão, sustentadas pela 
metrópole. (...) 
A “nobreza da terra” doava terrenos para a edificação e o patrimônio 
das paróquias e ocupava cargos públicos, inclusive militares, 
reforçando, com seu prestígio, as relações pessoais de dependência, de 
fidelidade e de sociabilidade nas aglomerações.(Fridman, 2009, p. 100 
e seg) 
 

Inicialmente os povoados eram provas incontestes de ocupação e geração de 

riquezas das localidades. Os rios, considerados estradas fluviais, interligavam os 

povoados e escoavam a produção dos engenhos de farinha (fazendas de mandioca), de 

açúcar, (fazendas de cana de açúcar) e de azeite (barracões de processamento de carne 

(e derivados) de baleia, geralmente localizados às margens da baia de Guanabara) para a 

cidade do Rio de Janeiro. 

N o século XIX, a região continuou sendo a hinterlândia da cidade do Rio, mas 

com a criação do município e a produção de café no Vale do Paraíba rapidamente fez 

prosperar a única vila da região: Iguassu. O viajante americano Kidder descreve sua 

passagem pela vila. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
De Grande Iguaçu à Baixada Fluminense: Formação econômica e urbana de uma região 

 

10 

Iguaçu é atualmente a localidade próspera do recôncavo – ou seja, o 
circulo de montanha que circunda a baia. Está situada a cerca de dez 
milhas da foz do rio de igual nome, que a serve. Este rio vai até a serra 
dos órgãos, e apesar de muito sinuoso é navegável por lanchas grandes 
até à vila. Há vinte anos passados esse lugar era insignificante e não 
contava mais que trinta casas. Aos poucosporem os fazendeiros do 
interior foram se convencendo de que para eles era mais interessante 
em Iguaçu o café, o feijão, a farinha de mandioca, o toucinho e o 
algodão: daí era mais econômico mandar as mercadorias para o 
mercado por via marítima que por terra. Por outro lado os negociantes 
estabeleceram aí depósitos de sal, produtos manufaturados, fazenda e 
vinhos, para mais facilmente servir os lavradores. Assim é que o lugar 
se foi desenvolvendo rapidamente e agora é considerado como a vila 
mais prospera da província do Rio de Janeiro com uma população de 
cerca de mil e duzentos habitantes (Kidder, 2001:170) 
 

Essa mesma vila entraria em decadência com a ferrovia, mudando o eixo de 

desenvolvimento da região, ainda que calcada na agricultura. As primeiras experiências 

com a citricultura seriam realizadas na década de 1880, já totalmente integradas com o 

escoamento do trem. Maxambomba, a futura cidade de Nova Iguaçu (1916), escoaria 

toda a produção da Baixada e da Zona Oeste do Rio a partir de sua estação. A cidade 

ganharia centralidade não só por ser a nova sede municipal (1891), mas porque todas as 

estradas regionais passavam pela estação e a maioria dos barracões de beneficiamento 

das laranjas ficava na zona urbana da sede. 

A decadência econômica da antiga vila de Iguassua transformariam em “cidade 

fantasma” principalmente porque foi acompanhada de diversas epidemias, justamente 

no momento em que Maxambomba começava a ganhar importância. Distante 20 km da 

nova Iguaçu, nada restou da vila. 

Pouco tempo depois de minha chegada à antiga Corte, fui mandado 
para Iguassu como juiz municipal. 
A poucas horas da Ponta do Caju, pela estradinha do Rio Douro, a 
Vila de Iguassu era então um grande povoado morto. (...) Ligada com 
o interior da baia de Guanabara por canais através da alagadiça 
baixada fluminense Iguassu fora, por muito tempo, o entreposto 
comercial entre o litoral e o sertão (Octavio Apud Forte, 1933, p65) 
 

Soares (1962) e Pereira (1977) descrevem o município como região, daí 

apresentar as principais atividades econômicas como blocos, Rodrigues (2006) 

consegue observar o mosaico existente a partir das diferentes estruturas voltadas para a 

produção. Se a agricultura voltada para exportação é a palavra chave para o 

entendimento da formação econômica inicial, tornando a região em hinterlândia da 

cidade do Rio de Janeiro, um olhar mais próximo verá dinâmicas econômicas variadas 
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em diferentes áreas do município-região. Assim, enquanto as “terras alagadas3” 

prosperaram com a logística do escoamento fluvial e tinha na vila de Iguassu sua 

representação material de poder, tida segundo Kidder (2001), como uma das vilas mais 

próspera da província em função de seu porto; Maxambomba ficava na “periferia” 

povoado localizado nas “terras firmes”, cercada de grandes fazendas e com grande 

dificuldade de escoamento (a produção da fazenda saia pelo riacho Maxambomba que 

se encontrava com o rio Botas, cuja foz era no Iguaçu). 

Pilar de Iguaçu e Iguaçu Velha, ambos as margens do mesmo rio, 

desenvolveram seus portos com o escoamento da produção local e do interior. A 

degradação ambiental do rio (assoreamento) e as novas tecnologias que permitiram o 

aumento do calado dos navios impossibilitaram a navegação em rios como Iguaçu, 

entretanto, deu uma pequena sobrevida aos portos da baia, como Estrela e Mauá. 

A ferrovia alteraria essa dinâmica e novos povoados surgiriam em função da 

relação do o trem com a citricultura (inicialmente) e os loteamentos, estes acabariam por 

se transformar nos novos municípios da região na segunda metade do século XX. 

Maxambomba(a nova Iguaçu) seria então a cidade do grande município-região, cidade 

perfume em função das laranjas, e assim como Iguaçu Velha, dependente de seu modal 

de escoamento/transporte, dividindo com Duque de Caxias, outra estação, a centralidade 

econômica e urbana da Baixada. 
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