
MESQUITA 
 

O Município de Iguassu, depois de restaurado, 
ficou com cinco distritos, as freguesias ou paróquias: 
Iguassu Pilar, Merity, Marapicu e Jacutinga, todos 
homenageando os santos do catolicismo. O Ingenho 
da Caxueira ficava às margens do rio de mesmo 
nome, atual Canal Dona Eugênia, no Maciço de 
Ierixinó (Gericinó). Geralmente, perto dos engenhos, 
nos entroncamentos das vias carroçáveis, ia 
crescendo um arraial. Cachoeira - por causa da 
interessante queda d'água - além da cana-de-açúcar, 

colheu café, no século XIX. Os nomes das paradas e estações 
ferroviárias vão, com o tempo, engolindo os nomes dos lugares. 

Cachoeira perdeu para Jerônymo de Mesquita, e o Jerônymo (para 
simplificar), também sumiu do mapa. A margem direita da ferrovia 
apresentava algumas colinas, com barro de razoável plasticidade para 
fabrico de tijolos e telhas - cerâmicas ou olarias foram sendo instaladas 
na parte mais baixa da Baixada, sempre alagada. Junto à estação de 
Mesquita surgiria a Companhia Material de Construção Ludolf & Ludolf. À 
margem esquerda, na rua da Cachoeira, tentava crescer um 
arraialzinho, logo perdendo importância para o povoado incentivado pela 
ferrovia. No entroncamento dos caminhos que comunicavam Cachoeira 
com a sede da Freguesia de Santo Antônio de Jacutinga (na atual 
Prata), Cachoeira (Mesquita) e Maxambomba (atual Nova Iguaçu) 
ficavam na Freguesia da Jacutinga, a única a ter o nome de uma das 
aldeias dos índios tupinambás.  

A ligação entre Maxambomba e Cachoeira - depois da ferrovia - 
ficou à margem esquerda dos trilhos, ao pé da Serra Caxueira-
Maxambomba, passando pelo Quanza (Cauanza, Caonze - atual K-11), 
por terrenos não alagados. Desnecessário citar que a explosão 
demográfica destes lugares deveu-se à ferrovia, notadamente a partir 
do trem elétrico, na década dos anos trinta, e declínio da citricultura 
(propiciando o surgimento de loteamentos).  

O crescimento demográfico de Mesquita foi retardado em função 
das extensas propriedades da Fazenda (da Cachoeira) e da Ludolf & 
Ludolf.  

Mesquita foi desmembrada de Nova Iguaçu em 25/91999 e 
instalado em 1/1/2001. 



 
Fonte:Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria Geral de Planejamento 
Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
In www.cide.rj.gov.br/cidinho 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região de Governo – Metropolitana 
Origem - Nova Iguaçu 
Legislação de Criação – Lei Estadual nº 13.253 de 25/9/1999 
Instalação - 1/1/2001 
Aniversário – 25/9 
Distância da Capital – 34km 
Destaques* – Gleba Modesto Leal, primeiro geoparque do Brasil, abriga um
vulcão extinto com 72 milhões de anos, além de grutas, cachoeiras e espécimes
raros como jequitibás, jacarandás, samambaiaçus, cedros, ipês, cachorro-do-mato
preguiças, saguis, cedro e o raro pau-brasil, coleiros, sanhaços, marias-pretas e 
caxinguelês. 
 
*Prefeitura Municipal de Mesquita 


