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Jabaquára.-Uma das vertentes do 

ribeirão Pilões: entre os n1 un1c1p1os de 
· Xiririca e de Apiahy. 

Nome de um corrego no mun1cip10 
de Santos. 

N orne de um corrego no mun1c1p10 
de Villa Bella; e a praia em que desagua. 

Jabaquára, corruptéla de YâlJ-a-quár-a, 
«raxas e buracos ~ . De yâb, «raxa, aber
tura natural», com a (breve) por acabar 
em consoante, quar, «buraco, poço, foio », 
com a (breve) por acabar em consoante. 

Allusivo a buracos, no leito de cada 
um. Correm sobre fonnações geologicas 
frouxas; por exemplo, calcarea. 

Ao mesmo tempo, por um jogo lin
guistico, o indígena assignalou nesses 
cursos d 'agua sua grande correnteza: 
Y-a-baqua-ara, con trahido ern Y-a-baqu' -
ara, «corredor». De y, relativo, a (breve), 
para ligar o relativo a baquâ, «correr 
veloz», ara, particula activa de parti
c1p10. 

Jaborandy.- Afiluente do rio Mogy· 
guassú pela margem esquerda: no mu
nicipio de E spírito Santo de Barretos. 

Affluente do rio Sapu,cahy, tambem 
conhecido por Pinheirinho, pela margem 
esquerda: no município de Santo Anto
nio da Alegria. 

Jaborandy, corruptéla de Yâb-bora
ndi, «muito gretado». De yâb, «greta», 
bóra, partícula de participio, ndi, «muito>. 

E' possível que no logar haja abun
dancia da arvore jaborandy, tão utilmente . 

empregada n::i medicina. Mas, o indigena, 
se disso cogitou para a denominação 
dos sobreditos ribeirões, foi sómente 
como jogo linguistico. 

Jaboticaba.- AfHuente do rio Una 
d' Aldêa: no municipio de Iguape. 

Nada tem este nome com a saborosa 
fructa preta jaboticaba, da familia das 
Myrtaceas; sendo, aliás, certo que nessa 
região abunda essa fructa. 

Jaboticaba, corruptéla de Y~iap6-téco
ába, por contracção Y-iapó-téc"-ába, «lo
gar pantanoso». De y, relativo, iapó, 
<pantano, charco», tecó, «ser», no sen
tido de lei, condiçà!>, estado, costurne, 
habito, natureza, com o accrescimo ába 
para formar participio, expritnindo logar, 
modo, instrumento. 

Com effeito, o terreno sobre o qual 
corre este ribeirão, é charcoso; e suas 
aguas são denegridas, por atravessarem 
pantanaes. No tempo das chuvas, porém, 
é muito corrente. 

Parece que o nome é mais dessa re
gião, do que propriamente o ribeirão. 

Jaboticabal.- Afiluente . do rio Pa
rahytinga, pela margem direita: entre 
os municípios de Guaratinguetá e de 
Lagoinha. Afllúe ao rio Parahytinqa, já 
sob o nome de Rio do Peixe, · depois de 
reunir suas aguas com as do Jabot-ica
tuba. 

Jaboticabal, corruptéla de · Y-apó-yti
cába-á, por contracção Y-apó-yticáb' -á, 
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·«sinuoso e arrojado aos saltos>. De y, para denominar o ribeirão. Fez .ahi ape
relativo, apó, «salto», ytica,ba,. de ytig, nas , o eostumado jogo linguistico. 
«arrojar», com o accrescimo· ába, e mu-
dado o g ein e, para forn1ar participio, Jaboticabeira. - Affluente do rio 
exprimindo logar, modo, etc., á, «torcer Barreiro, e este do ribeirão Moru,ngava : 
e fazer voltas». entre os municipios . de Santa Barbara 
. Com effeito, este ribeirão nasce no do Rio Pardo e de Lençóes. 
alto da serra Quebra-cangalhas; e logo Jaboticabeira, corruptéla de Y-apó
que nasce, e á distancia de cerca de kilo- uticába-yêre, «sinuoso e arrojado aos 
metro e meio, precipita-se, formando salto saltos». De y, relativo, apó, «salto», 
encachoeirado de 14 metros de altura; e y#g, «arrojar», levado ao participio pelo 
mais abaixo á distancia de cerca de um accrescimo de ába, mudado o g em e, 
·kilometro, precipita-se de novo, forn1ando exprimindo logar, modo, etc., yêre, «vol
outro salto encachoeirado de 18 metros ta». Por contracção Y-apó-yticab'-yêre. 
de altura. Com effeito, este corrego desce do 
· Antes de fazer juncção com o Jaboti- alto . da serra dos Agudos fazendo suc
catuba, ha outras cachoeiras e salto::r cess1vas voltas, e aos saltos, de quéda 
menores; mas, 50 metros acin1a dessa · en1 quéda. · 
barra, ha um de ·3. metros de altura, e 
em seguida um poço, e logo após as 
aguas se alargan1 e espraiam. 
· Com o no1ne Rio do Peixe, afHúem 
os dous ribeirões no rio Parahytinga, 
no logar Jaguarão. 

Jaboticabal.-Villa situada em um 
morro, duas leguas distante da margem 
esquerda do rio Mogy-g ua.ssú. 

A serra, que deu o nome á villa, e 
·corneça proximo a ella, é Yâh-ytica-abá, 
por contracção Yâb-ytic'-abá, «muitas 
fendas e âerrocamentos». De yâb, «greta, 
·fenuas, rachas », ytica, supino de ytig, 
«derrocar>>,. mudado o g em ca (brev~), 
abá, «muitos», posposto e regendo ta1ito 
yâb como ytica. 

Allusivo a ter derrocados os cimos, 
com grutas ou cavernas na base. 
· (Vide o nome Araraquara). 

Se ha muitas. àrvores de jaboticaba 
.nessa serra, o nome tupi da serra terJa 
.sido logo referido a essa fructa. Com 
effeito, yaboticabá, contracção de yabo-

. tic'-abá, sig~ifica «muita. jaboticaba». 
Os indígenas costumavam fazer esse 

jogo lingu!stico nas denominações, parâ 
logares na 1nesma região, con1 som iden
tico, mas significando differentemente. 

Ainda que existisse nessa região «abun
dancia de jaboticaba», significado de ya
botica-tib-a, .o indígena não cogitaria disso 

Jaboticahú.--Varzea, á margem es
querda do rio Tieté, no município de S. 
Paulo, freguezia do Senhor Bom Jesus 
do Braz. · 

Jaboticahú, corruptéla de Y-apotí
ig-aú, «suja de detritos vegetaes e ani
maes». De y, relativo, apotí , «ser sujo», 
igaú, «detritos ou escumas do mar ou 
de rio». Por contracÇão Y-apot'-ig·aú. 

Allusi vo a ser uma varzea, em que 
após a vazante do rio Tieté, ficam de
tritos <le toda a especie, ahi deixada 
pelas aguas formando ·mançhas. 

Jaboticatuba.-Confiuente do ribei
rão Jaboticabal, pela margem esquerda: 
no n1unicipio de Lagoinha. 

(Vide o nome Jaboticabal, ribeirão). 
Jaboticatúba, corruptéla de Y-ibitú

catú-bo, «logar de vento forte». De y, 
relativo, ibitú, « vento~, catú, para ex
primir superlativo, bo, particula denomi
nativa rlo logar. Não é pois o non1e do 
ribeirão, senão do logar Am que na'sce, 
na serra Quebra-Gangalha. 

Com effeito, esse logar é conhecido 
pelo nome Boqum:rão do vento; traduc
ção livre de Y-ibitú-catú-bo. 

O ribeirã6 desce a serra aos saltos e 
com temiveis cachoeiras; e, após um 
percurso, de mais de duas leguas, con
fiúe com o Jaboticabal, e ambos reuni
dos tomam o nome Rio do Peixe, até 
desaguar.em no rio Parahytinga. 
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. Jacaré.-Afiluente do ribeirão Cu
rurú, ou, antes do ribeirão Pirahy, pela 
margem direita: no rnunicipio de Ca
breúva. 

(Vid~ o non1e Ct1;rurú). , 

rer», ré, o !Jlesmo que é, «destreza, li· 
ge1reza». 

Com effeito, esses do~s ribeirões, com 
suas quédas e corredeiras, soffrem um 
desnivelamento notavel. · 

Jacaré, corruptéla de Y-áqua-ré, «mui-
... to corrente». De y, relativo, áq'4a7 «cor- Jacaréguáva.-Peqneno rio, no mu-

rer», ré, o mesmo que .é, «destreza, li- nicipio de Santos. Desagua no laga-mar 
geireza» .. Este é, em todas ~s significa- da Bertioga. 

1 

ções vadas, sóe ser precedido do r, Jacaréguáva, corrupt.éla de Y-áqua
·para bem destacar a pronuncia das pa- yé're-guaá-bq, «ens~ada e alagadiços». 
lavras, evitando a contracção. De y, relativo, áqua-yêre, «enseada», 

Com effeito, é um ribeirão apenas ar- · guâá, «.~~agadiço, ban.liado», bo (breve),. 
queado, inas quasi sem voltas, precipi- para de~1gnar logar. . 
tando suas aguas por declive na serra, Allus1vo ás varzeas que o marginam 
até desaguar no Pirahy, já n1encionado. e que ~o tempo das chuvas são ala-

Como se· vê, ·o nome des~e ribeirão é ~adas. 
inteiramente extranho ao saurio, deno
minado yacaré, cujas tres especies bra
zilicas são: o assú, o tinga, o cúrna. 
. O a.~sú é a especie maior; chega a 
ter 5 1/ 2 metros de comprido. A's mar
gen~ do rio Amaxonas, no tempo do 
verão, empilham-se aos centos, uns sobre 
outros, sitnulando madeir~s cortadas. Se 
'passa por ahi hornern ou anin1al, a pilha 
move-se logo, e o infeliz é devorado. 
O assú é preto, esbranquiçado no dorso 
e branco no ventre. 

Jacarehú.-Rio, na ilha Cardoso, no 
município de Cananéa. , 

Sua , extensão é de 1 1/ 2 kilometro. 
Jacarehú, corrúptéla de Y-dquâ-ára

aú, por conttaeção Y-áqu'-at:' ·aú, «pouco 
corrente». De y, relativo, áquâ, «correr», 
leYado ao participio pela particula ára, 
e aú, para exprimir defeito na acção. 

Allusivo a serern quasi paradas suas 
aguas. 

Seu leito é pantano~o, e algumas ve
zes se alaga: suas margens são .borda
das de mangue. 

O tinga é a especie n1enor; não at
tinge mais de 2 ·metros. E' pardo-es
verdeado-claro. 

O 
, . . . d' . t Jacarehy.- Cidade situada a mar-

eu1 na, espeme i~terme iar,ia en re . gen1 direita 'do rio Parahyba. 
as duas i:;upra mencionadas, e esver- Este nome nada tem tambem com o 
dea.do-esc~ro, com escarr1as asperas, e amphibio Jaca'l~é, como alguns pretendem 
muito catinguento. attribuintlo ao indígena tal disparate ou 

tolice, sob a capa de lenda. ' 
Jacaré-guassú. --Affluente 

Paranapanema, pela margem 
no · município do Rio Novo. 

do rio 
direita: Jacàrehy é corrupção de Y-aquá-yerê-

eí, «esquina e volta desneQessaria». De 

Desagua em frente ao Salto-Grande~ 
E' hoje conhecido pelo nome R:io Novo, 

á cuja margem esquerda foi fundada a 
povoàçã:o, hoje villa de 8. José do Rio 
Novo. 

Jacaré-guassú, por existir outro af
fluente do .mesmo rio Paranapanema, 
pela µiesma margem, e proximo, tambem 
:nomeado Jacaré-mirim, por ser menor. . . 

Jacarff, corruptéla de Y-áqUa-r~, «mui-
to corrente». D~.: Y' rei.ativo, áqua, ~cor-. 

y, relativo, áquá, «esquina, ponta», yerê, 
«volta», eí, «inutil, ocioso, sem necessi
dade, sem fim algl,lm, sem causa, ca
çoada:.. Ha. mesmo a phrase i-áquâ
yerê, «enseada. ou volta de ricú>. Por 
contracç.ão Y-aqUá-' re-eí. 

Allusívo á volta desnecessaria do rio 
Parahyba nesse logar: o qual, mais 
abaixo, faz sacco ou enseada, em . ter
reno baixo, .s~mulando uma lagôa: é o 
Avarehy ou,:-.f1verehy~ 
· (Vide o .nê~e Avarehy) . . .. 
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Na supra r..eferida primeira volta, ha 
a pedra Cassununga, que recebe de en
contro as aguas do rio, fazendo-as tomar 
outra direcção; de fórma ·que a pedra 
é o vertice daquelle angulo agudo. 

O indígena entendia que era desne
cessario que o rio procurasse aquella 
pedra. 

(Vide o nome Or.issununga). 

Jacarehy.-Affluente do rio Jaguary, 
pela n1arge1n esquer<la: nos inunici pi os 
de Santo Antonio da Cachoeira e Bra
gança. 

Jacarehy, corruptéla de Y-aqúá-yerê
eíi, «muitas esquinas e voltas». De y, 
relativo, áqúá, «esquina», yerê, «volta», 
eíi, «muitas». Por contracção Y- áqúá-
'rê-eíi. 1 

E' assim realmente este pequeno ri
beirão em seu curso: successivas voltas 
esquinadas. 

Jac~répaguá.-Reunião das aguas 
dos rios Branco, Peruhibe e outros, for
mando golfo, após uma volta esquinada, 
ao norte da serra Itatins: no município 
de Itanhaeu. 

Jaca.répaguá, corruptéla de Y-á-úá
yêre-pi-guâ.á, por contracção Y-áqúá
're~pi-guâá, «volta esquinada e golfo». 
De y, relativo, áqúá, «esquinar», yêre, 
«volta», pi-guâá,, «golfo, bahia». 

Allusivo a forinar-se ahi uma voltá 
bastant~ aguda, e bahia ou enseada, e_m 
cornrnunicação com o oceano. 

No município do Rio de Janeiro ha 
o rio Jacarépaguá, que de certo ponto 
para cima é I;!Omeado Agua Branca, 
corruptéla de Aqúa-banca, «esquinado e 
torcido», de áqítá, «esquinar», banca, 
supino de ba.ng, «torcer», mudado o g 
em ca (breve); e ha a serra com o mesmo 
nome. 

Jacaré-pipira.-Dous affluentes do 
rio Tieté, pela margem direita: nos mu
nicípios de Araraquara, S. Carlos do 
Pinhal, Brotas, Dous Corregos e Jahú. 

Ha dous: • Jacaré-pipira·guaçú e Ja
caré-pipira-mirim. Este é, nas cabecei
ras, Feijão; e logo que afflúe o ribeirão 
Lobo, é Jacaré-pipira. 

Em Leis Provinciaes de divisas, está 
escripto, em vez de pi pira, popira; mas 
foi erro. 

O Jacaré-pipira-guarú é conhecido 
vulgarrnente por «Jacaré-Grande »; o 
outro, só por «Jacaré». 

Este nome nada te1n com o ampbi
bio Jacaré. E' corruptéla de Y-áqúá
yerê-pipira, «com voltas esquinadas e 
apertado». De y, relativo, aqúá, «es
quina», yerê, «volta», formando a pala
vra 'l-áqú á-yerê, «enseada ou volta do 
rio», pi, «apertar, pensar», com a par
ticula pira (breve), para formar partfci-. . 
pio passivo. 

Allusivo a terem muitas e successivas 
voltas esquinadas, correndo entre bar
reiras altas. 

O guaçú desagua abaixo do mirim: 
isto é, descendo o rio Tieté, o mirim é 
anterior ao gitaçú. 

An1bos tem as cabeceiras nas serras 
entre os rios Tieté e Mogy-guay-ú. 

O significado de MARTrus, em seu 
Gloss. Ling. Bras., «rio, onde os jacarés 
apanham peixe», é simplesmente urn não 
senso. 

Já li que aJacré-pipira significa «Ja
rarézinhol) ! Arrojo da ignorancia . .. 

Jaceguáy.-Affluente do rio Mboy
guassú, pela margem direita: entre os 
municipios de Santo Amaro e Itapece-. 
rica. 

Jaceguáy, corruptéla de Y-áoce-guâá, 
«muitas ensea<las». De y, relativo, áoce, 
para exprilnir abundancia e excesso, guâá, 
«enseada, banhado». 

Allusivo a ser muito sinuoso, e com 
banhados ás marg~ns. 

Jacob. - Cachoeira, no rio Tieté; 
acima da Avaremandoáva. 

Jacob, corruptéla de Haqueóg, <<tor
cida>. 

Allusivo a fazer voltas o canal, pQr 
causa da posição torcida do arrecife. 

Abaixo desta cachoeira, que tem o 
desnivelamento de 1 metro por 300 de 
extensão, o rio estreita-se, ficando redu
zido a ' 20 metros de largura. 
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Jacú. - Afiluente do ·rio Parahyba, ruptéla de Y-d-cú-bae, «o.que se bebe», 
pela margem esquerda: no município isto é, «bebida>>. De y, re1ativo, á, «Se», 
de Pinheiros. precedendo o verbo neutro ·cú, «beber, 

I{a dous Jacú: o Jacú e o Jacú- sorver, tragar», co1n a partícula bae 
11nri111. (breve), para formar particípio, signifi-

Aftluente do rio Santo IgnaC'io, pela cando «O que». 
matge1n esquerda: no município de Es- Não é, portanto, termo africano, como 
pirito Santo da Boa ''ista. Seryia de o pensou JosÉ VERISSIMO, em sua obra 
antiga ciivisa entre os rnunicipios de . Scenas da vida ama-xon,ica . 
Itapetininga e de Botucatú. O ribeirão Jacúba te1n • . éom effeito, 

Jacú, nome destes ribeirões, não tem em suas cabeceiras, caldas as aguas. 
referencia alguma ao jacú, semelhando Nasce em ramificação da mesma serra, 
o faisão, do qual ha quatro especies: o onde existem os denonlinados Poços de 
assú, o tin,_qa, o pem.a, o · cógca, corromi- Caldas. 
pido com cáca. 

O jacú-assú, tambem conhecido por 
jacú-pyti, ou facú-ipé, sarapintado; o 
Jacú-tinga, por predominar nesta espe
cie a côr branca nas azas e na poupa, 
ainda que as costas sejam de côr quasi 
negra com reflexos metallicos azues; o 
jacú-pema ou facú-pemba~ ou jacú-pena, 
verde-bronzeado, rajado de ãmarello
ruivo; e o jacú-cógca, corrompido em 
Jacú-cdca, preto. Todos, porém, têm no 
pescoço, pelo lado inferior, uma pequena 
mancha de pennas vermelhas côr de 
sangue. 

O jacú é maior do que ' a gallinha, e 
de facil domesticação. Sua carne é apre
ciada. 

Jacú, non1e dos ribeirões, é corrup
téla de Y-acúi, «cabido». De y, relativo, 
acúí , «cahir-se». 

' Os dois prhneiros nascem na serra 
1lfantiqueira; e o terceiro na serra Bo
tucatú. 

Allusivo a descerem suas aguas aos 
saltos, vindos de logares altos. 

Jacúba.- Afiluente do 
pela marge1n direita': no 
S. João da Boa Vista. 

rio Jaguary, 
municipio de 

Jacúba, corruptéla de Y-ac-ú-bae, «O 

que é quente». De y, rela~ivo, acú, 
.:quente», corri o suffixo bae (breve) para 

· ~ormar participio, significa~do «O que». 
Este nome nada tem com jacúba, que 

é attribuido exclusivamente a ·uma pre
paração de agua, farinha e assucar, para 
beber. Jacúba, com referencia a esta e 
a outras .identicas preparações, é cor-

Jacuhy.--Afiluente do rio Parahy
#nga, pela n1argem· direita: nos muni
c1 pios de Cunha e Lagoiriha. 

Jacuhy, corruptéla. de Y-á-cuí, ~are
noso ». De y, relativo, á,. «grão, gra
nulo, cabeça», cuíJ «pó», formando á-cuí, 
«pó granulado ou em grãos». 

Allusivo a ter 1nuita areia_ no leito. 
Suas agua::> são frias e claras. 
:Nasce na serra n1aritima, a noroeste, 

no lugar Gramnla. 
(Vide o nome Gra11in1a). 
E' encachoeirado; e tern a famosa 

cascata Desterro, cuja quéda vertical é 
de 25 a 30 metros, n1ais ou menos. 

(Vide o nome Desterro). 
Com o mesn10 no1ne Jacuhy, ha um 

affluente no rio Tieté, pela margem es
querda: no municipio de S. Paulo (fre
guezia de N. S. da Penha de França). 

Jacupiranga.-Affiuente <lo rio Ri
beira de J.quape, pela margem direita: 
no n1unicipio de Iguape. 

A' margem do rio Jacupiranga está 
uma povoação que ora traz o mesmo 
nome; mas é a an.tiga Botujurú. 

o conselheiro MARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, no Diario de u1na 
viagem ·mineralogica pela provincia de 
S. Paulo no . anno de "1805, escreveu 
Jacay'eiranga. Isto prova que Jacupiran
ga é uma corrupção posterior á aquella 
data. Nem mesmo o noll}e poderia ter 
referencia ' á ave jacú, porque não ha 
especie de jacú com a denominação jacú
pirã-nga, significand<? _«jac~~ vermelho~ . 

.. 
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Jacupiranga é, portanto, corrupção voltas», nga (breve), para formar supino . 
• de Y-dquá-yerê-ã-ngue, «Voltas esquina- Aquelle o, reciproco, serve para expri
das e altas». De y, relativo, áqúá, «es- inir que as Toltas são tantas e succes
quina », yerê, «volta», ã, «em pé, em- sivas que parecem dobrarem-se sobre 
pinado», ngúe, particula de preterito, o ellas mesn1as, nada adiantando o v1a
mesmo que cúe, assjm mudado em ngúe, jan t~· •• 
por causa da pronuncia nasal do verbo Com effeito, assim são esses cnrsos 
ã. Contrahido em Y-aquá-yer' -ã-ngúe. d'agua. 

Allusivo ás muitas voltas esquinadas 
1 

Ha muitos outrog corregos corn este 
do rio, formando paredões. São Jogares nome na provincia. 
perigosos por causa dos rodomoinhos. Nada tem, portanto, este nome com 

A's margens deste rio, em quasi toda a especie da ave jacú, denominada jacu
a sua extensão, houve exploração de ouro. tinga. 

Jacurú.-Affluente do rio Tieté, pela 
margem esquerda: no mllnicipio de S. 
Paulo. 

Jacurú, corruptéla de Y-acury, «apres
sado». De y, relativo, acury, <n·eloci
dade, presteza, pressa». 

Allusivo a ser muito corrente. 

Jacurupáva. - Corredeira, no rio 
J!ieté; abaixo da cachoeira A1·arénian
doava-1niriu1. 

Jacurupá1:a, corruptéla de Y-acury
pába, «corredeira». De y, relativo, acury, 
«presteza, Yclocidade, pressa», pába, o 
mesmo qnc ába, para expritnir logar, 

1 modo, ca usn, instrumento, etc. 

Jacusinho. ---Atlluente do ribeirão 
Santo Ignar-io, pela margen1 esquerda: 
no n1un1cipio de Rio Novo. 

Jacusiuho, corrupção de Y-acú-tt, 
«quente e vaporoso ». 
· (Vide o non1e Jacutinga). 

Não é o mesn10 Jacu tinga~· mas é o 
mesn10 sjgniti(;ado. 

Jacutinga.-Affluente do rio Para
napaneuia, pela 1nargem direita: no mu
nicipio <le Rio Novo. 

Atlluente do ujo Jaguary-1niri11i, pela 
n1arge1n esquerda: no inunir..ipio de 8. 
João da Boa Vista. E' originario de 
~linas Geraes. 

Affluente do ribeirão das Oruxes, e 
este do i:i beirão J."lJllog y-guassú, pela mar
gem esquerda: no iuunicipio de Jaboti-
cabal. ... 

· Y-o-coti-11ga, «Voltea<lor». Da y, re~ 
lativo, o, reciproco, coti, «voltear, dar 

Jaguacahen.-Enseada á margem 
esquerda do rio Ribeira de Iguape: no 
municipio de Iguape. 

Jaguacahen, corruptéla de J:~-i-guâá
caê, «enseada secca». De y, relativo, ,,;, 
«rio», guâá, «enseada», caê, «Secco, en
xuto». O i «rio», sôa como a fechado. 

Allusivo a ter o rio mudado ahi o 
seu curso, irrompendo uma pequena pe
nínsula e deixando entre o leito velho 
e o novo uma ilha. O leito velho ficou 
quasi obstruído; e, em tempos de falta 
de chuva, sécca. 

Jaguamimbába.-Este . nome era o 
da extensão mais elevada da grande 
serra Amã-ti-quir-a, corrompido em 
J.l!fa n tique'ira. 

(Vide o nome Mantiqueira). 
Jaguami'lnbába, corruptéla de Y-áquâ

nzi-mbába, «logar etn que as pontas se 
escondem». De y, relativo, áquâ, «ponta», 
mi, «esconder, occu ltar», levado ao par
ticípio pela particula ába, precedido de 
mb por ser nasal a pronuncia de rni, 
para exprimir o logar. 

Mais em l\!linas Geraes do que na 
provjncia de S. Paulo, o nome Jagua
mirnbába é conservauo; porque, de facto, 
os picos da grande serra mostram-se 
alli mais envolvidos em cunstante ne
voeiro branco. 

Os portuguezes, entendendo que o 
nome Ja9uandnzbáúa era corruptél<J de 
.r;uaJ1hi-á/Ja ou, melhor, fruaybi-1n/J-ába, 
«cabello de velhas», mesmo por causa 
do nevoeiro branco, deram ao principal. 

. \ 
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rio que nasce nessa serra o nome de 
Rio da.r; Velhas, substituindo o .nome 
tupi. 

Jaguaovira.-Afiluente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem esquerda: 
e!l~re os municipios de Apiahy e de Xi
nnca. 

Jaguao·vira, corruptéla de Y-áqUá-o
bir-a, «esquinado, e alto de an1bos os 
lados». De .. y, relativo, áquá, «esquinar, 
esquina», o; reciproco, para exprimir plu
ral e communicação, bir, «levantarº' com 
o accrescimo de n (breve), por acabar 
em consoante. E' o mesmo Taquaro
vira, um pouco acimn <la fóz do ribei
rão Betary. O nome Taquaroin·ra é cor
ruptéla de T-aquá-ro-bir-a, e, pois, é 
ainda o mesn10 nome Y-aqUa-o-bir-a, só 
com a differença de ter sido substituído 
o relativo y por t, e o reciproeo o pela 
partícula ro, para exprimir o exercício 
n1utuo da acção do verbo, com referen
cia ás duas margens. 

Na substancia, os dous nomes são 
identioos, como foi acin1a demonstrl}do; 
e são allusivos a formar o rio muitas 
esquinas em seu curso, e sen1pre entre 
margens altas. 

Jaguaquára.-Morro ponteagudo no 
município de Oabreúra. 

Jaguaquára., corrupté'a de Y-a9uá
aquâ-rõ, por contracção Y-agúá-' quâ-rõ, 
«redondo e ponteagudo». De y, relativo, 
agu á, «redondo », áquâ, «ponta~, rõ, 
«pôr-se». 

Jaguára- Logar no Rio Grande, 
em que se formou a passagem para os 
que iarn da região, que depois foi capi
tania e província de S. Paulo, . á Ube
raba e a outros pontos de Minas· Geraes 
e da de Goyaz. 

A.ctualmente, a estrada de ferro Mo
gyana construiu ahi uma bella ponte 
com trilhos para seu trem rodante. 

Jaguára, corruptéla de Y-aquá-yere, 
«volta esquinada». De y, relativo, áquá, 
~esquina, esquinar», yere, «volta». 

Com effeíto, o Rio Grande fónna ahi 
uma volta com esquina bem pronunciada. 

Por causa do accento agudo em áq1lá, 
a palavra yere seria pronunciada. breve . 
e corrida, ~uasi fazendo a contracção 
Y-áqílá- 'er6. 

Jaguarahé.-Affluente do rio Tieté, 
pela rnargem esquerda: entre os muni
cipios de Cotia e de Santo Amaro. 

Jagitarahé, corruptéla de Y-áquá-rehé, 
«sucessivamr.nte esquinado». De y, re
lativo, aqaa, «P.squin.a e enseada», rehé'... 
posposição significando, neste nome, «suc
cesHivamente». 

Com effeito, este ribeirão . fórma, em 
seu curso, successivos zig-zags. 

A estrada antiga da cidade de S. 
Paulo á villa da Cotia o atravessa nas 
cabeceiras. 

Jaguareté. -Aftluente do rio Para
napanema~ pela margem direita. Ainda 
en1 sertões povoados de indígenas. 

Jaguareté, corruptéla de Y-aquâ-ára
eté, por contracÇão Y-nqu'-ar'-eté, «~uito 
corrente». De y, rel~tivo, áquâ, ~correr», 
accrescido com a particula ara, para for· 
mar particípio activo, eté, para exprimir 
s u perla ti vo. 
~ Sem duvida, naquella região ha o 
animal feroz jaguareté; mas o· indigena 1 

não cogitou .disso para denominar o rio. 
Com effeíto, este curso d'agua de~ce 

do espigão alto dos Agudos, em leito 
íngreme., com um desnivelamento de mais 
de um metro por kilometro. 

Neste ribeirfio, ha um grande salto 
logo que deixa o campo e tntra na 
matta : além de outros menores. 

Jaguary.- Rio que, depois de rece
ber a:::; aguas do rio Caniandocaia, e 
juntando-se ao rio Atibaia, fórma o rio 
Piraci'caba: entre os inunicipios de Bra
gança, Amparo, Itatiba e Ca1npinas. E' 
originario da Província de Minas Ge
raes. 

Affluente do rio Mogy-gua:-Jsu, pela 
margem direita: entre os 1nunicipios de 
S. João da Boa Vista, de Casa-Branca 
de Pirassununga e de Santa Cruz das 
Paln1ciras. Tem o nome Jiguary-nU:rini, 
para o distinguirem do rio Jaguary, 
confluente do rio Piracicaba. 
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Aftluente do rio Jaguary-1nirim, pela 
margem direita; entre os municípios de 
S. João da Boa Vista e de Casa Branca. 
E' tambem conhecido por Jaguary do 
Campo. 

Affiuente do rio Ribeira de Iguape, 
pela margem direita: no municipio de 
Xiririca. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gem esquerda: entre os rnunicipios de 
Santa Izabel, de Patrocinio, de S. José 
dos Campos e de Jacarehy. 

E' JaguMy-miri'ln até a sua confiuen
cia com o Rio do Peixe. Ahi ha um im
ponente salto, de tres metr9s de altura. 

Segundo MARTius, Glos.s. Ling. Eras., 
o nome Jaguarp significa ~ri0 das on
ças» ! 

Não é verdade. 
Antes, porém, de explicar o noine Ja

guary, com referencia aos mencionados 
cursos d'agua, devo Ciizer alguma cousa 
acerca da onça, animal feroz. 

Os indígenas o nomeavi.1n de dous 
modos, e mesmo para distin~uir suas 
especies: qnrr como assaltaQte de cima 
ou de logur superior, oó-oGe, de que a 
palavra «Oll(ia» é corrupção ·(de o<i, ter
ceira pessoa do indicativo dQ verbo aó, 
«brigar, assaltar», oce, adv~rbio para 
exprimir posiç.ão superior ou <le cima), 
quer como agarrador para ci~vorar, yâ
guara (de yâ, «colher, agarn,lr», guara, 
participio de ú, <4:COmer. devorar»). Mes: 
mo o participio de aó, «brigar, assaltar», 
é yagúara, soando quasi o mesmo que 
ya-guá1·a. 

A denominação «onça», como se vê, 
é portanto tupi. Os lexicographos por
tuguezes, vendo-se em difficuldades para 
explicar a origem da palavra, perderam
se erri conjecturas: CoNSTANCIO consi
dera «onça» como corrupção dP- «lynce»; 
CALDAS AuL~TE considera a palavra 
«onça» como de formação italiana -
Lonxa. 

A yâ-guára ou ya-gúara, de especie 
legitima, ou de geração não cruzada, é 
nomeada yâ-giuira-été ou yagúara-:-eté, 
pois · que été serve. para assignaJal-a 
como «verdadeira». · 

O padre A. R. DE MoNTOYA, em seu 
Tesoro de la lengua guarani, na palavra 
yaguar, mencionou o cão. o leão, a onça, 
o lobo, o zoriiho, o tigre e outros ani
maes menores. Creio, porém, que é exag
gerada essa classificação; se bem que, 
uns corno carniceiros, e outros como 
simplesrnente mordedores, possam ser 
yâ-guára, que é participio de qualquer 
dos verbos irregulares ú, «comer, devo
rar», e çuú, «:norder». 

Mas, em summa, a onça não podia 
ter dado o nome a esses cursos d'agua. 

Desses apimaes ferozes ha: a oó-oce, 
corrompido pelos portuguezes em «onça», 
ou oce-oó, corrompido pelos francezes 
em ocelót, só com a differença de ser 
posposto ou anteposto ao verbo óo, o 
adverbio oce: e a guá-ço6-arã, nome este 
corrompido em guaçú-rã pelo padre A. 
R. DE MoNTOY A, em seu Tesoro de la 
lengua guarani, ou sitassú-rana, ou 
mes1no çu.çúarana, como têm esliripto 
outros ainda mais incorrectamente. Com 
effeito, o nome guá-çoó-rã é o verda
deiro: é apócope de guá-coó-rama ou 
de guá-coó-rangue, figura muito usada 
em tupi, exprimindo habito natural de 
«comer carne», ou a quaJidade de «car
niceiro»: de guá-rarna, futuro do verbo 
u, «comer, devorar», ou de guá-rangue, 
preterito e futuro mixto do mesmo verbo, 
intercalada a palavra çoó, «carne.$, para 
exprimir a intima relação do verbo com 
o caso-, formando uma só palavra. 

Tanto a oó-oce, como a guá-çoó-rã, 
tem varias especies, que se distingue1n 
pela côr: pfítã, «vermelha»,pytãtin, «par
da-violacea», pini-nla, «pintada, ou man
chada», pi-húú-na, pronunciado pixuna 
por causa do h aspirado, «preta», tauá, 
«amarella», e di-rersas outras côres pro
duzid:is em gerações hybridas. 

Além destas especies, ha a 1111.Jarácáíá, 
que alguns pronunciam maracajá, tan1-
bem conhecida pelo nome yâ-gua-tiriri-ca, 
corrompido ·em jâ-gu.a-tiri-ca, signifi
cando «O que se arrasta para agarrar». 
De yâ, «agarrar», guá, apócope de ,quára, 
particula de participio activo, t1:riti, «ar
rastar), com a particula ca (bre' e), para 
formar supino· 

1 
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· E' a especie gato. 
Allusi'' º ao movimento rasteiro que 

faz antes de as~;altar; ao inverso das 
outras especies que, ou assaltam de 
cima ou de logar superior, ou erguen1-se 
sobre ,as patás trazeiras, enfrentam a 
victinia, e a Hgarram. 

A mbaráeáiá fornece tres sub-espe
cies;. além das hybridas. 

O nome mbarácáiá é con1posto de 
1nbaê-rá-cáí-á, «manchas imitando quei
mado». De nibaê,. partícula que sóo pre
ceder · a s ubstan ti vos em certos casos, 
rá, «mancha », çáí, «queimar», á, «imi
tar». 

A sub-especie niba-rá-çáí-yú, significa 
«manchas de amarello queimado». De 
yú, <~amarello». 

· Com effeito, nas côres do gato 1nba
racaíú entram o cinzento-amarellado e 
o pardo quasi negro, formando listas e 
manchas no pPllo. 

Afastada a idéa de onça no non1 e Ja
,quar11, de sorte que os viajantes pouem 
transpôr sem perigo esses cursos d'agua, 
embora expostos a ser devorad os nas 
mattas por esses mesmos animaes fero
zes, digo que Jaguary é corruptéla de 
Y-áqúá-ri, «successivamente esquinado». 
De y, relativo, aqua, «esquinar: esquina», 
ri, posposição sigrnficando, neste cnso, 
«s.uccessivamente». Tarnbem póde ser 
Y-aqúa-ara-i, contrahi<lo em Y-aqu' a1J) -1:, 
«perseveranternente esquinador»; isto é. 
levado o verbo aqúa ao partieipio pelo 
accrescimo da partícula ára, significa11clo 
·«esquinador», e i , posposição de perse
verança. Quer um, quer outro n1odo, 
ambos exprimem o mesmo facto. 

Allusivo ás 1nuitas esquinas ou voltas 
angulares que esses rios e ribeirões 
formarn em seu curso, mais ou menos 
accidentado. 

Jaguary.-Morro, entre o rio Una 
do Prelado e Rio · Verde: no municipio 
de Igunpe. 

Jaguary, corruptéla · de Y-aquâ-ri, 
«com ponta». De y, relativo, aquâ, «pon-, 
ta»' ri, « COUl». 

Allusivo a ser ponteagudo. 
l\ilal e indevidamente tem sido con-

fundido con1 o Garaú. 
(Vide o nome Garaú). 
Sua base é de pedras núas. 

Jahú.-Afiluente do rio Jacaré-pi·-
pira-mirim, pela margem esquerda: nos 
municipios de J ahi,í, Brotas e Dous Cor
regos. 

Desde o territorio da freguezia do 
Sàpé, sul:}indo até o ponto de denomi
nar-se ]>rata, corrupçãr) de Páí-ta, «de-: 
pendurado», allusivo a cachoeira e cas
catas, é Jahú, corruptéla de Y-ayú , « O 

que se estreita». De y. relativo, signi
ficando «O que se», ayú, verbo neutro, 
«estreitar, ter garganta». ' 

(Vide o nome Prata). 
Allusivo a estreitar-se em varias lo

gares, fazendo gargantas, entre montes. 
Nada, pois, tem este nome com o 

peixe j ahú, especié grande de bagre, 
excedendo ern comprin1ento a um me-· 
tro; co111 grossura propol'cionaL Este 
peixe <le couro abunda. nos rios maiores· 
da provincia de S. Paulo. 

' 
Jambeiro.-Villa, ás margens do ri-

beirão Capú·ary. 
(Vide o norne Capivary). 
O nome é do serrote que serve de 

divisa entre este município e o de Ca
çapnva, e interna-se no de S. José dos 
Uurnpos. :\Ias, não é conhecido senão 
pelo unico no1ne Serrote. 

O nome da freguezia era Capivary; 
mas com a elevação á villa, foi esta de
norninada Jarnbeiro. O ribeirão Capivary 

Jaguary.- Ilha, no rio R i.beira de a divide ern duas partes. 
lguape, proximo á villa de Xirírica, com (Jrunbeiro, corrupção de Y-â-nib-yêre, 
o non1e Jaguasy; rnas tira-o da en- «e1npinnda e con1 voltas» . De y, rcla
seada. ou sacco que o rio R ibeira de tivo, à, «émpinar, estar em pé», rnb, 
Igitape fórma nesse logar, ·i-aguârí-ri, intercalação por causa do som nasal de 
«em frente da enseada do rio »: de i, à, que teve ue ser ligad.o á yêre, «volta». 
«rio», aguàá, «enseada, sacco», r·t, «em Aílusivo a ter empinauas as encostas 
frente». e a forrnar zig-zags . 

• 
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Nnda, pois, tem este nome com a 
myrtacea Jambeiro, cujo frncto é sabo-, . . 
roso, e e a propna casca, em CUJO cen-
tro está solto o caroço. E' arvore da 
Asia, transplantada para o Brasil: não 
a mtincionou como. indig~na GABRIEL 
SOARES, no Rote1'ro Geral, 1837. 

Japaguarehú.- Pequeno rio na ilha 
Cardoso. rr1unicipio de Cunanéa. Sua ex
tensão é de rrienos de um kilometro. 

Japaguarehú, corru ptéla de Y-apà
aqúâ-J,ra-aú, por contracção "f-ap' -aqú' -
ar'-aú, «pouco corrente». De y, rela
tivo, apá, partícula para exprimir o su
jeito da cousa, aqúâ, «Correr», levado 
ao particípio pelo accrescimo de ára, e 
aú, para exprimir o defeito na acção. 

Eni verdade, sua · ' correnteza é quasi 
nulh1, por soffrer o effeito do fluxo e 
refi uxo das marés. 

Japy.-Serra <;om varios morros, en· 
tre os rios Tieté e Jundiahy: nos mu
nicípios de J undiahy, Itú, Parnahyba, 
Araçariguama e Cnbreúva. 

Nada te.n1 o non1e desta serra com o 
pnssaro conirostro conhecido por japi e 
japú, e ta111bem por ché-chéo, }apuri e 
guá(;ho. Deste coni"rostro ha tres espe
cies: os que têm côr~ preta e branca, 
com encontros ama.rellos, cass1~cus ir,te
ronotus; os que tê1n a côr preta, com 
encontros encarnados. vulgarmente de
nominados J°apii'ns do 111atto, cassir:u! 
ha:,11-norrhous; e os de penacho. com cauda 
amarella, maiores do que os das duas 
especies já referidas, cassicus cri.status. 

A terceira e ultima especie é a do 
yapi; as outras duas, por n1enores, são . -yapi-i. 

Este. passaro arren1eda os outros pas
saros. Seus ninhos são ' suspensos,. a ga
lhos de arvores, e em fórn1a de abobora 
d'agua. 

Japy, norne da serra, é corruptéla de 
Yâ-pi, «aberturas fundas». De yâ, «abrir, 
rachar», pi, «fundo, vazio». 
· Allusivo a con1pôr-se a serra fie tres 
filas de morros parallelos, cotn interval
los fundos. E mais ha, ern cada fila, 
abertas ou gargantas nu1nerosas para 
travessio facil. 

Tambem nesta serra ha grutas pouco 
notareis. No cume de um de seus picos 
existe uma lagôa; e na vertente occi
dental, ha uma linda cascata. 

Jaraguá.- Pico, que se destaca da 
serra Cantareira, e é notavel por sua 
altitude, acima do nivol do mar, 1100 
rnetros: no município de S. Paulo, de 
cuja cidade dista cerca de vinte k1loine
tros. 

Este pico tem escarpada uma das 
faces; e a· rocha é inteiramente núa. · 
· Jaraguá, segundo MARTrus, e1n seu 
Gloss. L1:ng. Bras., significa «morros . 
que dominam o campo»! e, segundo A: 
DE SAINT-HILAIRE, «agua que mur
mura »! 

Nada disso. 
Jaraguá é corruptéla de Y-araquáí, 

« O roliço ». De y, relativo, araquáí, «ro
liço, cingido, torneado». 

Allusivo a ser cingido fortemente, com 
a fórma roliça. 

Jaraguaú.-Aflluente do rio 'l.~eté, 
pela margem direita: no município de 
b. Paul~, freguezia de N. S. do O'. 

E' tamben1 conhecicio por Jaravahú; 
n1as o significado é o mesmo. · 

(Vide o nome Jaravahú). 
Jara.quaú, corruptéla de Y·ar-aguâá

úú, «ladeado de varzeas lodosas». De 
y, relativo, a'r, «ladear», aguâá, ou sim
plesmente guâá, «enseada, varzea», úú, 
o mesmo que húú, «lodo, borra, fézes, 
detritos, etc.». 

Allusivo a ter ás margens, e na barra, 
varr.eas pantanosas. O verbo ar é ahi 
empregado em dous sentidos, «ladear» 
e «rematar», para alludir tambem á var
zea da barra, hoje quasi deseccada por 
ter sido rasgada. 

Jararahy.- Affiuente do rio Cotia, 
pela margerr1 direita: no n1unicipio de 
Cotia. 

Jararahy, corruptéla de Y-araá-araá-l, 
contrahid'o ern Y-araá-'raá-i, · «perseve
rante e superlativamente doentio». De 
y, relativo, araá, «doença», repetido para 
exprimir superlativo, ou a successãó do j 

'1 ' 
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mesmo facto, i, posposição de perseve- Aflluente do rio Párahyba, .'pela niar-
rança. gem direita: entre os municipios de ,J a-

Com effeito, este corrego é quasi todo tahy e de Bocaina. 
·alagadiço; ainda que tem alguma ca- O n-0me Jatahy nada tem com a ab.e-
choeira, como a que se vê da antiga lha ver!:nelha yatcí, que a corruptéla diz 
estrada de rodagem Ituana. jatahy ou jetahy, e que produz um mel 

medicinal. 
Jaravahú.-Affluente do no Tieté, Nada tem tambem com 0 f~tahy~ cor-

pela margem direita: no municipio de ruptéla de yutaí, da mes.ma família do 
S. Paulo. yut' -obá, de que ha vai'ias especie·s. A 

Jara1Jahú, corrupção de Y:.aroyâ-úú, arvore é classificada entre · as lfJgumino
«pantanaes pegados uns aos outros». sas; excellente para construcções, tan1-

. De y, relativo, aroyâ, «pegar-se um ao . bem é proveitosa por causa da . resina 
outro», úú, «alagadiço, lamacento; ato.: que exhúda da casca e das raizes, aro. 
1eiro, pantanal». . matica, amarellada, transparente como 

Allusivo a ter varzea ás margens, com o ambar, com applicação a varías in-
.. pantanos_ e atoleiros. dustrias. Da casca os indígenas fazian1 

e ..,ainda fazem ubá ou canôa. 
Jardim.-Affluente do rio Atibaia, Jatahy, nome dos ribeirões, é corrup-

pela rnargem esquerda: no município de téla de Yo·ytá-í, «perseverantemente pe
Campinas. Junta-se ao Iguatemy, for- dregoso». De yo, que aqui não é :re-
mando um só. ciprocQ, 1nas exprÍtue qualidade natural, 

(Vide o nome Iguaterny). ytá, «pedra», í, / posposição de perseve-, 
Afluente do rio Parahyba, pela mar- rança. 

gem direita: no municipio de J acarehy. Allusivo a serem encachoeirados e 
Jardim, corruptéla de Y-aí-nd-i, «tem com pedras no leito, em todo o seu 

alt9s e baixos». De y, relativo, ai, «Sa- curso, esses ribeirões. 
liencias, altos e baixos», nd, intercalação Quanto ao baixio no no P1:eté com 
.por causa da pronuncia nasal de i, «ter esse nome, é, segundo a descripção re-
em SI». cente de um . explor~dor, «U:ma ·corre-

Allusivo a descer em cachoeira. <leira formada por arrecifes· á margem 

Jardim. - Logar, no municip10 de 
Cunha, onde dous mananc1aes nascem 
em duas grutas, , os quaes afflú'em ao ri
beirão Bugio. 

(Vide o nome Bugio). 
Jardi1n, corrupção de Y-aí-nd-i, «ten1 

brenhas». De .y, relativo, aí, «brenhas», 
nd, intercalação por causa da pronuncia 
nasal de i, «ter em si». 

Allusivo a ser embrenhado esse logar, 
entre P.enhas e com grutas. 

direita, com o canal á rnargem esqu.erda». 
E', pois, o · rnesmo significado «perseve
rantemente pedregoso ». 

Jatahytuba.-Affluente do rio Ri~ 
beira de Iguape, pela margem direita: 
no município de Iguape. , 

JatahytÚrba, corruptéla de Y-atey-tiú
bae, «O que bója e ,afrouxa». De y, re
lativo, atey, «ser frouxo, afrouxar»·, túi, , 
«bojar, fazer barriga», com o suffixo bae 
(breve), para formar participio, signifi- . 
cando «o que ». 

Jatahy.-Affiuente do rio Tieté, pela Allusivo a serern -reprezadas suas 
1nargem direita: no município de Pira- aguas ; de sorte que fórmam urna lagôa, 
cicaba. Pouco acima da sua fóz, ha o que traz o inesmo nome; alén1 de · es
baixio com o mesmo nome. palharem-se tanto e em tal extensão 

Affluente do rio 111.ogy-guassú; pela que o terreno se encharca. 
margem direita: no município de S. E, aliás, póde haver. na ;região abun'7 
Siiuão.. , dancia da abelha e da fructa jatahy: 

. ' 
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tendo servido isso ao jogo linguístico do 
indígena. 

J ativóca .-Morro, no mun1c1p10 de· 
S. Carlos do Pinhal. 

Jativóca, corruptéla de Y-ati-bog-ca, 
«morro gretado». De y, relativo, ati, 
«montão, morro, elevação», bog, « ra
clta r, fender, abrir, gretar», co m ca (bre
ve), para · formar particípio. 

Allusivo a ter cavernas. 

Jayrê.-~Iorro notavel á margem es

baia, ao nome do ribeirão é completa-
• mente extranba a arvore. 

Jequitibá, nome do ribeirão, é corrup
téla de Yê-quiti-bae, «O que se limpa». 
De yê, reciproco, para exprimir a acção 
da cousa sobre si mesma, q'l:litz'., « lim
par, esfregar», bae (breve), para formar 
particípio, significando «O que» . 

Allusivo a correrem suas aguas em 
tal declive, que levam comsigo quaes
quer corpos extranhos e sujidades. 

E' pedregoso e encachoeirado. 

querda .d? .rio R·ibe~r~t .de Iguape: entre · Jerumirim.-Logar, no rio R ·ibeira 
os ~un1c1p1os de X1nnca e de Iguape, de Iguape, em que as aguas são aper
aba1xo ~as Sete ~arras. ,,. , tadas entre paredões, fazendo voltas, 

Jayre, corruptela de Yai-re, «despe- acinui. <la fóz do ribeirão Filões: no mu
g~do e á parte». ?e ,Yaí, «despe_gado», nicipio de Yporanga. 
re, o m~sn10 que e, «a parte, retirado». Logar, no rio Paranapanema, em que 

Allus1vo a estar separado .~e outros igualmente as aguas são apertadas entre 
montes e s~rras, ~aquella reg1ao. paredôes, fazendo voltas e correndo de-

Com effeito, e isolado entre charcos e pois em uma cachoeira, 16 kilometros 
pantanaes. mais ou n1enos abaixo da fóz do ribei-

. rão TaquarlJ: no municipio do Río Novo. 
Jequetibá. - Affiuente do no Ati- Dous logares no rio Sorocaba, um 

baía, pela n1argem direita: entre os mu-
nic1pios de Atibaia, de Bragança e de em seguida ao outro, com garganta aper
I tatiba. tada, entre paredões altos, com saltos, 

Não ha referencia algnma á inages- um dos quaes de 2.m50, com corredei-
. ras successivas. As aguas descem em 

tosa arvore1 conhecida por jequitibá, cor- cascatas fonnando ro<lomoinhos. 
ruptéla de Yê-cuí-ty-bae, « O que deixa 
cahir a ponta». De yê, reciproco, para 
exprimir a acção da cousa s obre si 
mesma, cuí, «cahir», ty, «ponta», bae 
(breve), par<t formar partieipio, signifi
cando «o que ». 

Allusivo ao seu fructo que, depois de 
amadurecido, deixa cahir a tampa ou 
ponta, ficando o casúlo. Esta tampa é 
conhecida entre os rusticos por «isqueiro 
de lllÍCO » . . 

Desta magestosa arvore da fantilia das 
Myrta.ceas, tem sido assignala<las duas 
especies, a rosea e a veru1elha, aquella 
conhecida na sciencia por Couratari le
galis, e esta por Couratari strellensis; 
mas, l\lARTIUS especificou tam ben1 un1a 
terceira eEpecie, a Oouratari doJnestica. 
A· casca <lá Ullla qualidade de eJJLbira.: 
e como adstringente, é empregada nas 
diarrhéas e nas anginas. 

Ainda tnesmo abundando esta arvore 
nas margens deste aflluente do rio Ati-

São mais conhecidos por Jurumirini. 
Jeruniirún é corruptéla de Yur-o-

1J1fri, «a pique de an1bos os lados for
rnando garganta». De yur, « g~rganta» , 
o, reciproco, para exprimir os dous la<los, 
pyri, «a pique». .i\:Ias, neste pyri ap
parece mudado o p em m, por estar 
precedido de o reciproco; nada tem com 
ntirirn, «Ul c>nor, pequeno». 

Cotn effeito, ne3ses logares, que tra
ze1n o non1c Jururnirim, o rio se es
treita, entre montes alcantilados. 

As aguas ahi correm velozmente, pre
cipitando-se revoltas em cascata. 

Jerumirim.-- l\íorro, á margem cs
querua do rio I~ibeira · de Iguape: no 
município de Yi)oranga. 

Jerunzir'iui, corruptéla de -Ye-eré-ii
pyri, «escarpado que se chamusca». De 
yê, reciproco, exprimindo a acção da 
cousa sobre ella propria, eré, o mesmo 

. ., 
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que heré, «charnuscar~, it, «resvalar», 
pyri, qa pique», que, precedido de 1:-t, 
exprime apenas «escarpado, alcantilado». 
O p é mudado em m. · 

Allusivo a ser formado em escarpa; 
e contendo abundancia do miner~l py
rites, ser isto causa d~ sua combustão 
espontanea em varias épocas. Em 184 7, 
porém, sahiu <lo cume tlo morro urr1a 
torrente de agua quente, -e com sua im
petuof:idade destruiu tudo por onde pas
sou. Essa torrente seccou depoi's de 
dous dias. 

Jiqueira.-Morro, no municipio de 
Itapecerica. 

{Vide o nome Chiqueiro). 
Jiqueira, corruptéla de Y-ií-cuêra, «O 

resvaladio». De y, relativo, ii, «resvalar», 
cuêra, particula de preterito, mas tomada 
algumas vezes por presente, como neste 
caso, segundo a . lição do padre A. R. 
DE MONTOYA, em seu Tesoro de la len-. 
gua guarani. 

Allusivo a ser muito lamacento, e por 
isso resvaladio. 

A palavra chiqueiro, que figura nos 
diccionarios da lingua portugueza, é cor
rupção de Y-ii-cuêra, por ser lamacento 
e lubrico o curral de porcos. 

Jiquitaia.-Cachoeira, no no Soro
caba. 

Jiquitaia, corruptéla de Y-iquê-çdí-a, 
4.lados estendidos». De y, relativo, iquê, 
«lado», çáí, «estender, esparzir», no in
finitivo. 

Allusivo a que, depois de estreitado 
por uma muralha, o rio alarga-se etn 
eerca de 150 metros, com um desnive
lamento de 2 metros para 200 metros 
de extensão, e um canal tortuoso e in
certo, denominado pelos indígenas ce
canáí, ~sahida sinuosa e movediça». De 
cê, «sahida», canái, «Cousa torta que 
não se ajusta». Incerto, por causa da 
areia cuja deslocação é incessante. 

João de Oliveira.--Ribeiro, que com 
outros fórma o rio Apiahy-gu,assú: no 
municipio de Apiahy. 

(Vide os no1nes Campina e Caximba). 
João de Olive1:ra, corrupção de Nho

ã-ndi-yêre, «rnuitas voltas seguidas · u~as 
ás outras». De nho, reciproco, para ex
primir communicação de umas com ou
tras, ã, dicção que exprime a maior ener
gia na acção, ndi, «muitas», yêre, «volta» . 

Allusivo a ser muito e muito sinuoso 
~ste ribeirão; de tal modo que os que 
estão em uma volta avistam os que se 
acham em outras, de tão proximas que 
são umas ás outras. 

João Paulo. - Affiuente do rio Pa
rahyba, pela margem direita: no muni
cipio de Arêas. 

-João Paulo, corrupção de Y-o-ã-páí
rà, «dependurado entre margens empi
nadas». De y, rel~tivo, o, reciproco, ã, 
«empinar, elevar perpendicularmente», 
pái, «dependurar», rõ, «por». 

Allusivo a d.escer e.m cascatas, entre 
margens altas. 

Este ribeirão recebe o Vermelho, pro
xi mo á cidade de Arêas, e segue1n assim 
reunidos até o Parahyba. 

Joapen.-E' a palavra com que o 
padre LOURENÇO CRAVEIRO, reitor do 
collegio dos J esuitas de 8. Paulo, ex
plicou em 167 4 o nome Giàapê, dado 
ao campo mencionado no titulo de ses
maria de Pedro de Góes, de 1 O de Ou
tubro de 15 ~~ 2. 

(Vide o nome G'iõapê). 
· Joápen, corruptéla de Y--iapê, «O li
mite». De y, relativo, iapê, «limite, ex
tremo, fim». 

O cerco de qualquer pedaço de terra 
para bemfeitorias, ou de um espaço de 
rio ou de lagôa para pescar, affirmando 
domínio, é ynhape. 

Portanto, esse campo seria o limite 
daquella sesmaria. 

J uá.-Aflluente do rio Juquiry, pela 
margen1 esquerda: no municipio de· S. 
Paulo. • 

Juá ou Yítá, «limoso». 
Allusivo -a ter lodoso e coberto de 

limo o leito. 
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Embora tenha a lgumas cachoeiras, suas 
agua~ não te1n muita correnteza, por 
causa dos poços que existem no leito. 
. E' um pequeno ribeirão. 

Jubanguâ.-Trecho do rio Sorocaba, 
desde Bacaetava até a fóz do rio Sa-
rapuhy. . 

Ju.banguá~ corruptéla de Yu-bang-o-á, 
«gargantas e torcimentos para ambos os 
lados ». De yu, «garganta», ba11,q, «tor
cer», o, reciproco, á, «ladear, lado». O 
infinitivo, quando nã.o tern caso, exprime 
a acção do verbo e1n geral. 

Allusivo ás muitas sinuosidades e gar
gantas do rio, nessa extensão. 

Esse trecho de rio é, com effeito, aper
tado entre margens altas; reduzida a 25 
até 20 metros a sua largura: com suc
cessivas sinuosidades. 

Juiry.-Affiuente do rio Itapitangui, 
. pela margem direita: no n1 unicipio de 
Cananéa. 

Juiry, corruptéla de Y-iriê, «rio que 
baixa». De y, relativo, iriê, «rio que 
baixa». 

Allusivo a baixar muito até o ponto 
de ficar quasi secco. 

Jundiacanga.-Lagôa, entre os mu
nicípios de Campo Largo de Sorocaba e 
de Sarapuhy. 

Jundiacanga, corruptéla de Yu-nda
ocang-a-í, «lagôa que não sécca» . De 
ya, «lagôa, alagadiço», nda, particuJa de 
negação, ocaug, terceira pessoa do pre
sente do indicativo do verbo r,anga, «sec
car, enxugar», con1 o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante, e mais 
o accrescimo de í para fechar a negação'. 

Allusivo a não seccar ein tempo algum, 
por ser alimentada por uma vertente. 

Tanto a lagôa como a vertente formam 
parte das divisas dos dous municipios 
supra referidos; e a lagôa é mesmo na 
estrada entre a cidade de Sorocaba e o 
bairro de J undiacanga. 

Jundiahy.-Affluente do rio Tieté, 
pela margem direita: entre os munici
pios de Atibaia, de Jundiahy, de Indaia
tuba e de Itú. A' margem esquerda 

•• 1' • 

deste ·rio está situada a cidade de Jun
diahy. 

Afiluente do rio Jundiahy, pela mar
gem direita, conhecido por Jundiahy-
1nirim.: no municipio de Jundiahy. 

Aflluente do rio Tieté, pela margem 
esquerda: no m unicipio de l\iogy das -
Cruzes. Tambem conhecido por Jundiahy 
de Jl!Iogy. 

Affluente do rio Sorocaba, pela mar
gem esquerda: no municipio . de Soro
cal>a. 

Jandiahy, segundo o systeina de MAR
T IUS, significaria «rio em que abunda o 
peixe yundiá». Este peixe é de escan1a 
semi-ossea, vivendo no lôdo dos rios e 
dos lagos. E' do numero dos peixes cha
mados do 1natto, porque, ao primeiro 
r epiq uC'te da enchente, só bem com as 
aguas, e descendo estas, ficam sobre fo
lhas seccas, no meio dos mattos que 
haviam sido inundados, e ahi desovam, 
á espera do segundo repiquete para vol
tarern ao rio. 

O proprio MARTIUS, em seu Gloss. 
Ling. Eras., escreveu que Jundiahy é 
«rio dos bagres», porém a descripção 
de yundiá acima feita, demonstra que 
este peixe não é da fa1nilia dos bagres. 

Mas, o indigena não cogitou de deno
rninar esse8 cursos d'agua com o nome 
de peixe que por ventura ahi abunda
ria: era .bastante intelligente, e portanto 
não commetteria tal sandice. 

Jundialty é corruptéla de Yu-ndi-ai, 
«alagadiços e muita folhagem e galhos 
seccos:i>. De yu, «alagadiço, aguas pô
dres», ndi, «1nuitos, muito», ai, «folha
gem secca, galhos cabidos das arvores, 
hervas rasteiras, detritos vegetaes de 
toda a especie». 

Allusivo a alagarem-se suas margens, 
en1 tempo de chuvas, formando aguas 
paradas e cobertas de limo: e ao mes1no 
tempo atulhados de folhas e ramos sec
cos ess:ea alagadiços, alén1 de outros ve- 1 

getaes. 

Jundiaquára.-· Affiuente do ribeirão 
Acarahú: no municipio de Ubatuba. 

Jundiaquára, corruptéla de Yu-ndi
i-quár-a, «alagadiços e muitos poços 

.. 
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d'agua>. De yu, «alagadiço, agua podre», 
ndi, c:muitos:., i, «agua», quár, «poço, 
fojo, buraco», com o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. 

Allusivo a alagar-se, formándo as aguas 
em suas margens, poças onde param e 
apodrecem, cobertas de limo e manchas. 

Jundiaquira.-Bairro, no municipio 
de Sorocaba. 

Jundiaquira, corruptéla de Y-i-ndi-o
quir-a, «perseverantemente chuvoso». De 
y, relativo, i, «estar», nd, partícula para 
ligar i que é nasal a i, posposição de 
perseverança, o, artigo de terceira pes
soa, precedendo quir, «chover», com o 
accrescimo de a (breve), por acabar em 
r. A traducção litteral seria «O que está 
perseverantemente chuvoso». 

Allusivo á constancia das chuvas nesse 
logar. 

Jundiuvira.- Serrote, no município 
de Cabreú va. 

Affluente do rio Tieté, pela margem 
direita: entre os 1nunicipios de Parna
hyba e de J undiahy. 

Jitndiuvira, corruptéla de Yo-ndi-y
bir-a, «muitas elevações seguidas». De 
yo, reciproco, para exprin1ir co1nmuni
cação, ndi, «mui tos», y, relativo, bir, 
«levantar, elevar», corn o accrescin10 de 
a (breve), por acabar e1n consoante. 
Alguns escrevem Jundiovira, porque o 
y, relativo, tem tam bem o som de 'U 

francez. 
Allusivo a ter varios picos, co1nmuni

cados uns com outros. 
Este serrote é ramificação da serra 

,Japy. 
Quanto ao nome Jundiavira, que tem 

o ribeirão supra, é corruptéla de Yu
ndi-ibi-rõ, «muitas gargantas e barri
gudo». De yu, «garganta, estreito», ndi, 
«muitos», ibi, «barriga», rõ, «pôr-se». 

Allusivo ás innumeras voltas que dá, 
estreitando-se em muitos Jogares; e á 
represa de suas aguas na barra, alar
gando-a. 

Com effeito, este ribeirão desce do 
morro Caá-guassú, ladeando a serra Japy, 
do lado sul, e seguindo seu curso entre 
os serrotes Jaguaquara e Jundiovira. 

Os indígenas costumavam designar 
com nomes identicog no som, mas di
versos no significado, lagares varios, na 
mesma região. Dahi o nome Jundiovira, 
dado tanto ao serrote como ao ribeirão. 

J u puvú ra.- Afflue.nte do rio Ribeira 
de -Iguape, pela margent esquerda: entre 
os inunicipios de Iporanga e de Xiri
nca. 

Jupu,vúra, corrnptéla de 
1 
Y-yr>-pi-bú

r:;;t, «rodomoinhos». De y, reh.tivo, ye, 
reciproco, para exprimir a acção da cousa 
sobre si 1nesn1a, pi, «centro», bú, «Sa
hida d'agua», rü, «revolver». 

Allnsivo aos muitos rodomoinhos em 
se.11 leito. 

Segundo parece-n1e, é este o mesn10 
ribeirão que traz o nome Pilões. 

(Vide o nome Filões). 

Juquery. - Affiuente do rio Tieté, 
pela margem, direita: entre os munici
pios de Atibaia e de Conceição dos Gua
rulhos. A' margem esquerda deste rio 
está a povoação do rnesmo nome. 

Com o nome Jaquery-1nirim ha u1n 
affluente do sobredito rio Juquery, pela 
margem esquerda. 

Este non1e nada ten1 con1 o Juqueri, 
arbusto sannentoso e trepante; caule 
articulado quadrangular, ramoso, com es
pinhos recurvados, folhas alternas, ovaes, 
coriáceas, com nervuras longitudinaes; 
flores em u1nbella simples, e, quando 
abertas, são de côr verde-esbranquiçada; 
o fru.cto é uma baga espherica, viola
cea, com duas ou tres sementes redon
das; raiz longa, delgada, enrugada, fle
xível, fibrosa, difficil de ser quebrada. 
Esta raiz, que é medicamentosa, é cin
zenta ou avermelhada por fóra, branca, 
amarellada, ou rosea por dentro; o me- , 
ditullio, branco e mais lenhoso de que 
a casca; sabor 1nucillaginoso e amargo. 
E' a mesma yapecanga, ou salsa-parri
lha, conhecida na sciencia por 'Smilax, 
com suas variedades. Da fa1nilia das As
paragineas. RemP-dio contra a syphilis. 

Tambem nada tem com o yuquiri, 
arbusto conhecido na sciencia por mimosa 
brasiliensis, da família das leguminosas : 

, 
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e conhecida vulgarmente por herva viva 
ou malícia das· mulheres: planta espi
nhosa, folha tniuda, foliolos oppostos que 
se contrahem logo que são tocados, ve
nenosa, medicinal, criando-se á beira dos 
rios e de alagadiços. 

Tambem nada tem com yuqueri, «sal
moura, lexia» : de yuqui, «sal». Os in
digenas tiram de arvores o sal, quei
mando-as, e lexiviando as cinzas. 

Juquery, non1e do rio, é corruptéla de 
Yu-qui-ri, «alagadiço por causa de chu
va». De yu, «alagadiço, aguas pôdres», 
qui, «chuva», 1:i, posposição significando 
neste caso, «por causa». 

Com effeito, desrle as· proximiuades de 
suas cabeceiras no serrote Itaberába, o 
valle deste rio é uma só varzea, inter
rompida ligeiramente em um ou outro 
logar por n1orros ás margens. 

. A região é mesn10 muito attrahente 
de chuvas : e os alagadiços se forma1n, 
porque o rio, quando enche, transborda 
concorrendo assim para o alagamento 
de suas margens e da varzea, em toda 
a sua extensão. 

Alguns, tomando o e:ffeito pela causa, 
traduzem Yuquiri, «turvo, crescido por 
enchente», e assim o escreveu o padre 
A. R. DE MoNTOYA, em seu Teshro de 
la lengua guarani. Mas a explicação 
do nome é o que acima está. 

J uqueryquerê.-Parte do rio que 
serve de limite ao8 municípios de S. 
Sebastião e de Caraguatatuba. 

E' a ultima parte antes de Ourupacê. 
(Vide os nomes Oaraniurú, Curupacê 

e Rio Pardo). 
Juqueryquerê é corruptéla de Yuqui

ri-qui-rehé, «fluxo e refluxo da agua sal
gada». De yuqui, «sal, salgado», repetido 
para exprimir aquelle fluxo e refluxo; 
tendo o primeiro o accrescimo de ri, e 
o segundo de rehé, para significarem 
mutualidade. · 

E' este um dos nomes mais engenho
samente formados. A repetição de yuqui
ri foi feita sómente das duas ultin1as syl
labas, segundo a lição dos grammaticos; 
mas a palavra ri foi substituida pela 
rehê significando a mesma cousa e con-

trahido en1 r' ê para exprimir o fluxo e 
o refluxo. 

Allusivo a soffrer essa parte do. rio a 
influencia das marés. · · 

Portanto, o nome Juqueryquerê não 
póde ser applicado ao rio inteiro. 

Juquiá.-Affiuente do rio Ribeira de 
Iguape, pela margem esquerda: no mu
nicípio de Iguape. 

o conselheiro MARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
unia viagem 1nineralogica pela provinci,a 
de S. Paulo no anno de 1805, referin
do-se a este rio, assim o descreveu: 
«Larguei a ribeira, e entrei á direita (elle 
subia a ribeira) pelo rio Juquiá:. . . a 
este rio, que se prolonga pelo sertão a 
dentro, e digno de attenção pelas n1uitas 
madeiras de construcção de que abunda, 
vêm ter ou desaguar differentes rios, á 
esquerda. (deve ser direita) o rio do Qui
lombo, e á direita (deve ser esquerda) o 
de S . Lourenço, ambos muito piscosos 
e cheios de lagôas igualmente piscosas: 
o terreno de suas margens é nnf barro 
talcoso mais ou menos silicioso. excepto 
nos Pedrões, que é um barro vermeJho 
carregado, côr proveniente do ferro. Te- · 
nho-n1e espantado da prodigiosa multi
dão de passaros, que sem medo algum 
vêm comnosco confraternisar». 

Alguns attribuern o nome deste rio a 
um peixe sem escama, cujo nome é 
yuquiá. E' se1nelhante ao mandiú, ou 
niandi arniado por ter espinhos com 
que se defende. 

Jitquiá, corruptéla de Y-i-quiá, «rio 
sujo». De y, relativo, i, «rio, agua», quiá, 
«ser sujo, sujar, sujidade» E' guttural 
a pronuncia do i, ~rio, .agua». 

Allusivo aos detritos animaes e vege
taes que seus affiuentes despejam em 
suas aguas; além dos que elle proprio 
recebe de suas cabeceiras e das lagôas 
e charcos ás suas margens. Tam bem 
concorre para isso, não só a represa de 
suas aguas pela maior velocidade do rio 
R,ibeira de lguape, como tam bem b atra
vessar este rio terrenos alagadiços. E', 
com effeito, mui sujeito a inundações 
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grandes. Da de 1850, ainda hoje, ha 
memoria. 

O rio Juquiá, em sua parte superior, 
tem tambem, muitas cachoeiras, saltos e 
gargantas. 

Em algumas dcscripções de viage1n em 
rios, tenho lido a palavra Juqitiá empre
gada para designar as gargantas ou lo
gares apertados entre rochedos. ou arre
cifes. Mas, essa palavra, assim empre
gada, será yú-quáí e não yu-quiá: 
aquella significando «garganta cingida», 
esta, « lagôa suja». 

l\fas o nome verdadeiro deste rio é Y-1:
quiá: ' o fundo de seu leito é cheio · <le 
detritos de toda a especie e de lamaçal. 

Sua barra é ladeada de morros gra
níticos; e entre as aguas do Juqidá e 
as do rio Ribeira de Iguape ha pedra 
alta, tambem granítica. 

Juréa.-Promontorio notavel, ao ex
tremo noroeste <lo município de Iguape, 
entre o rio Una do Prelado e o Rio 
Verde. 

o cqnselheiro MARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
urna viageni 11nineralogira pela prolJincia 
de S. J>aulo uo anuo de 1805, descreveu 
assim este morru: «l)eixan<lo as differen
tes cachoeiras que contérn este morro, 
direi que este morro é um dos inai:; 
altos desta costa; que sua direcção é 
quasi nornoreste susueste, e desta mesrna 
sorte se prolonga; que está coberto de 
blócos rle uma rocha cinzenta-escura e 
avermelhada, a qual entra nas rochas 
empastadas, crystallisadas, que os mine
ralogistas denominam pórfido: o cimento 
é de natureza siliciosa com crystaes de 
feldspatho branco ou vermelho, contendo 
de mais mica, schorlnegor e granadas, 
como bem se observa nas faidas uo 
mesmo morro junto ao már». 

Outro viajante, Dr. CARLOS RATH, em 
seus F-ragtnentos geologicos e geographi
cos, escreveu: « •.• a famosa n1ontanha 
da Jur'eia, mui conhecida dos navegantes, 
a qual,· á direita da barra do rio Una, 
lança uma grande cabeça sobre o mar 
em fórma de promontorio, está inteira
mente isolada na planicie, e se estende 

do ludo do rio acompanhando-o por es
pãço de n1ais de quatro leguas, lançando 
acima outra. cabeça sobre o 1nar conhe
cido pelo nome Cara;'auna». 

Ao principio, não podendo atinar com 
a explicação tupi do nome JurP.a. sup
punha que seria corruptéla de Yere-yâ, 
«garras retorciuas», ou, como outros es
crevem corruptamente, geréua, denomina
ção dada á ave de rapina, conhe0ida vul
garn1ente por urubú-rei, e na s \ieocia, 
catharthes aura; mas, depois d<.: melhor 
verificar o sy1'tema racional dos povos 
brasilicos, no que era relati\o ás deno
minações de logares, reconheci que, assim 
explicando o nome Juréa, faria injustiça 
á J utelligencia e á pericia dos indígenas. 

E' certo lJ.Ue o urubú, corruptéla de 
Yurúb-ú, « bocca negra», porque assim 
a ten1 a especie denominada commum, 
abunda ern toda a costa marítima da 
província de R. Paulo. E, do urubú, . a 
sciencia menciona tres especies: o urúbú 
commum ou proprian1ente dito, preto, co
nhecido na sciencia por catharthes y'ota, 
o urúbú geréua, conhecido na sciencia 
por catharthes aura, por ter pennas côr 
de ouro na cabeça; e o urubutinga, es
pecie rara, que tem na .cabeça pennas 
brancas, e só nas províncias do Mara
nhão, Pará e A1nazonas, apresenta mais 
exemplares. 

O urubú, quanJo novo, tem a pluma
gem branca ou esbranquiçada. 

Tenho para tnim que não ha senão o 
urubú commum. O de cabeça branca e 
o de cabeça aurea, sendo en1 bora aves de 
rapina, só por erro poden1 ser classifi
cado::; no geuero uruhú: além de não 
andarem em bandos como este, não tê1n 
negra a bocca. O indigena classificou-os 
melhor. , 

O yêre-yâ, ou geréua, além do brilho 
e da variedade de côres das ,pennas, tem 
grandeza e porte altivo, e domina pela 
força o urubú, do qual parece inimigo. 
O urubú, embora em bando nun1erosis
si1no, fóge logo que avh,ta o geréua. 

I Í 

O de cabeça branca, maior do que o 
geréua, é considerado a ag~ia do Brazil, , 
por sua corpulencia e força, bem como 
pela altitude de seu vôo. 

. ' 

, 
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Nada, porém, tem o nome Juréa com 
aquella ave de rapina, como já disse. 

Juréa é corruptéla de Y-ii-rehê, «com 
resvaladouros». De y, relativo, ii, «res
valar», réhê, posposição, significando neste 
nome «com». O so1n de 1:í é guttural. 

O ií, verbo que fórma este nome, 
mas, que ahi está sem caso, significa 
«resvaladonro, resvaladeiro»; porque, em 
tupi, o verbo, no infinitivo sem caso, ex
prime apena!:l a acção geral, segundo a 
lição do padre Lu1z FIGUEIRA, e1n sua 
Arte de gra1n-niatica da língua brasi
lica. 

Allusivo a ser esse fragoso morro cer
cado de resvaladouros e precipicios, sendo 
necessario o 1naior cuidadv e·m atraves
sal-o. 

O já citado conselheiro MARTIM FRAN
CISCO, referindo-se á v,iage1n entr8 Ita
nhaen e Iguape, be1n o disse: «OS ca
minhos a não serem praias, são impra
ticaveis ou antes precipicios ao que por 
elles auda». E isto, elle o disse exacta
mente depois de haver transposto o morro 
Juréa. 

A proposito, é curiosa a explicação do 
norne Juréa, dada pelo padre AYRES DE 
CASAL, na sua Oorographia Brasilica: 
«Ü monte Juréa, por corrupção de Judéa, 
ao quaJ deram este nome por parecer 
judiar cotn os caminhantes, que nunca o 
transitam se1n trabalho e cansaço grande, 
passando a estrada pela sua summida de, 
porque o mar sempre bate furioso na 
sua base: é alto e vistoso: delle descern 
varias torrentes, entre as quaes se no
meia o rio Verde, que fórma algun1as 
cascatas». 

Quem judiaria do illustrado padre 
AYRES DE CASAL,· dando-lhe a explica
ção que elle escreveu naquella sua no
tavel obra? 

A descripção do morro e dos traba
lhos em transital-o, é, poréu1, verda
deira; corresponde perfeitamente ao non1e 
tupi Y-ií-rehê. 

Em algumas províncias, ha logares 
com o nome Urubú, com referencia a 
rios; n1as, nada te1n tambem tal nome 
com essa ave de rapina. E' corruptéla 

. r \ 

de Y-r1't-bú, «rodomoinhos». O y tem 
som guttural. 

Jurihú. -Rio, que, nascendo na serra 
Cadeado e ladeando pelo norte a serra 
Oapiuhoacába, desagua no mar Trapan
df>: no municipio de Cananéa. 

Jurihú, corrnptéla de .Y-i-ri-ú, «rio 
de agua escura». De y, relativo, i, «agua», 
ri, o mesmo que ti, «rio », ú, «Ser es
curo, preto». 

Alh1siYo a ter as aguas escuras. Estas . 
aguas têm o sabor de pe<lra-hume. A' 
se1neJhança do Rio Negro, affluente do 
rio A1naxonas, não se cria peixe neste 
rio, nem ás suas niargens póde existir 
animal algum, Reja qual fôr a sua es
pecie. 

E' rio pequeno. 

Jurubatuba.-Rio, que, nascendo na 
vertente interior da serra rnaritima Ou
batào, é nomeado Rio Grande até re
ceber o Rio Pequeno; e dahi até á af
fluencia do ribeirão Mboy-guassú, cujas 
agua~ se reunem a elle pela margem 
esquerda, é Jurubatúba. Desde aquella 
affluencia tem o nome Pinheiros até 
fazer barra no rio Tieté, pela margem 
esquerda. 

Só como Jurubatúba e parte de Pi
nheiros corre no municipio de Santo 
Amaro; e passa distante da villa meio 
kilometro. 

(Vide o nome Pinheiros). 
Nada tem de commum este nome com 

Geribatyba. 
· Jurubatuba, corruptéla de Y-arêb-ytú
bae, «tardo e sujo». De y, relativo, arêb, 
«tardar», ytú, «ser sujo», com. o accres
cimo tle bae (breve), para formar parti
cípio significando «O que é sujo». 

Allusivo á lentidão de suas aguas e 
aos detritos vegetaes e páus cabidos no 
rio, que descem e se accu1nulam em 
sua fóz. 

1 

PEDRO TAQUES, na Nubiliarchia Pau
listana, escreveu Jaraígbatiba. 

Jurú-mirim -Logares apertados nos 
rios Ribeira de Iguape, Sorocaba e Pa
ranapanema. 
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Affluente do rio Tieté, . pela margem 
direita: no municipio de Parahyba. 

Corredeira, no rio '1.ieté : no munici
pio de Porto Feliz. 

Jurú-m1:rim, corruptéla de Yur-o
pyri, «a pique de ambos os lados, for
mando garganta». De yur, «gargclnta, 
pescoço», o, reciproco, pyri, «a pique». 

A pronuncia guttural nasal de pyri, 
precedido de o, reciproco, murla o p em m. 

Jurupará.-Affiuente do rio Pira
pora, pela margem direita: no munici
pio de Piedade. 

Jurupará, corruptéla de Yo-rti-pará, 
«variedades de phenomenos que parti
cipam da natureza dos rodomoinhos» . 
De yo, que, neste caso, em vez de ser 
reciproco, exprime apenas a natureza da 

cousa, ru, «revolver-se», pará, «varie
dade». 

A palavra pará significando «varie
dade», nada tem, relativamente a este 
a outros non1es, com pará, «mar>. 

O nome Yo-rü-pará é ·allusivo a de
pressões no leito do ribeirão: formando 
as aguas successivos circulos • .que par
ticipam da natureza dos rodo moinhos. 

Este ribeirão Juritpará desce ladeando 
a serra de S. Francisco:-por isso as 
aguas manifestam em rodomoinhos e en
rugamentos na superficie as depressões 
que existem no leito. 

Juruvaúva.-Aflluente do ribeirão 
J'lf_ndiavira, pela margem direita: entre 
os municipios de Parnahyba e de Ca
breú va. (*J 

(") Estava em branco o Jogar destinado (i explica~. 

\ . 
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Lage.-Affluente do Rio Pardo, pela ao Catingueiro, onde ha pouso e rancho 

margem direita: entre os municipios de á direita da estrada. A' meia legua do 
Cajurú e de Batataes. Catingueiro, passa-se pela ponte que 

Mas, o no1ne Lage não é propria- transpõe o ribeirão do Oubatão, o qual 
n1ente desse ribeirão e de outros corre- borda o serrote do mesn10 nome, e um 
gos que, nessa r egião, traze1n-n'o. Tam-. quarto alén1 o ribeirão das Mortes, que 
bern o traz a serra qu e atravessa o mu- corre sobre lage. Deixando o ribeirão 
nicipio de Cajurú, naquella sobredita re- das Mortes, can1inha-se um quarto de 
gião. O nome é do travessio que ainda legua até o arraial do Cajurú, e passa-se 
hoje, se vê sobre aquella serra, e que o ribeirão do mesmo nome, correndo 
os indigenas dizia1n haye, em contrapo- sobre areia e permitti?do passagem a 
sição a Taqüeó-nd-ê, «passage m ou ca- _ váo, e uma legua ale1n o corrego e 
n1in?o geral», e Guã-y-xupé, «passagem rancho do !ogar chan1ado Lage. Cami
parhcular». nhando mais uma legua no mesmo rumo 

(Vide os nomes Gaconde e Guaxupé). (60.º~, começa a descida da serra co-
" nhec1da com o nome Serra da Lage, 

Haye, que corrorr~peu-se em Lage, com um quarto de legua de extensão de 
por ca':l~ª do . h aspirado e do Y. coi_n. pessin10 ca1ninho, a qual finda na ponte 
pronun cia de J <)ada por. alguns. ~ignt- do ribeirão chamado Pé do morro. Con
fica. « ~talho » ou «travess10 », abreviando tinuando mais um quarto de legua, che
os .n1d1genas p~r sobre aq nella serra o guei ao pouso R etiro da Lage ás cinco 
traJecto ou a v1agetn. horas da tarde, e ahi pernoitei. Junto 

No Itinerario da 'Viagem terrRstre da do pouso corre sobre lage o ribeirão do 
cidade de Santos, na provincia de S . 1nesmo nome». 
Prtulo, a Ouyabá, capüal da provincia Tudo nessa região é lage; e dahi a 
de Matto Grosso, pelos engenheiros 1\11- corrupção de haye. 
RANDA REIS e GAMA LOBO n'EçA, em 
1857, ha o seguinte trecho com referen- Lage.- Ilha granitica, no oceano, ao · 
eia ao dia 3 de Dezen1bro: «Deixei o norte da barra de Santos. 
pouso ás 3 horas da manhã, e segui ao 
rumo 60.0 A tres quartos de legua do 
pouso, passa-se pelo campo chamado da 
Boiada, e uma legua além da Boiada 
pelo logar chau1ado Ponte Funda. Con
tinuando no tnesmo rumo (60.ºJ, che
ga-se no fim de tres leguas de marcha 

Lage, corrupção de Háy'i, «pequenita». 
O y1' exprime tambem que, além de pe
quena, é redonda e concava. 

Inbabitada. Ha nella uma fonte cujas 
aguas são proveitosas a certas enfermi
dades. 

·' 

.. 
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Lageado.- Nome de ribeirões em 
varios n1unicipios: de S. Paulo, Arara
quara, Hio Novo, Rio Verde, Santa. Bar
bara cio Rio Pardo, Franca ~ outros. 

Serra e ribeirão no municipio de Ri
heírão Preto; mas o nome Lageado, aqui, 
é urna <'Orrupção de haye-haye, «tra
vessios cruzados», que existiam sobre 
aq nella serra, e por ventura ainda exis
tem. Não é, portanto, nomé da serra e 
do ribeirão. 

~agôa.-Rios que, nascendo na cor
dilheira marítima, corre1n nos municí
pios de Caraguatatuba e Ubat.uba, e de
saguam no oceano depois de fonnarem 
sacco ou enseada. 

São tambem nomeados Alagôa. 
(Vide o nome Alagôa). 

Lagôa Verde. - Lagôa notavel no 
mu.nicipio de Cajurú. 

Lagôa Verde, corrupção de H-ayúá
eií, «muito limosa». De h, relativo, ayúá, 
«limo, lodo, lan1a pegajosa,>, eií, «muito, 
1nuitos». 

Cercada de arvoredo, seu leito con
tém limo, lodo, detritos de toda a especie. 

· Lagoinha.-Villa proxima á margem 
direita <lo ribeirão Jacuhy, affluente do 
rio l'arahytinga, pela m;lrge1n .,, direita. 

Lagoinha é corruptéla · do nome tupi 
daquellà região: · Yygau-i-na, «lama
centa>. · De y, relati:vo, ygaú, «lama, 
agua ernpoçada», i, «conter, ter», com 
o suffixo na (breve), para formar supino. 

Allusivo á natureza ·1amaçal dessa re
giãQ; formando as aguas pequenas poças 
e mesmo lagoinhas. 

Lambary>-«1!1onte 1nedicinal» é o 
qu.e significa H-a-rnbar" -i, corro1n pi do 
em La1nbary. 

• De h, relativo, a. intercalação neces-
saria entre as duas consoantes, mba1raá, 
«doença», i, «agua». 

'(Vide o nome Ala1nbary). 

Lamba~y.-Aflluente do rio Para
hyba, pela margem esquerda: no muni
cípio de Mogy dµs _ Cruzes. 

(Vide o non1e Alambary). 

Lapa.-Atlluente. do ribeirão Passa
cinco, pela marge1n esquerda: no mu-
nicipio de S. Jo~o do Rio Claro. . 

Lapa, corruptéla de Y-há-pa, «cor.;. 
tado». De y; relativo, há, «cortan>, com: 
o suffixo pa (breve), para forrnar supino. 

Allusivo ·a sumíre1n-se suas aguas sob . 
pedras, em certo logar,' reapparecendo 
immediatamente depois. 

Laranjal.-Afiluente do rio Itapeti
ninga, pela margem direita: no n1uni
cipio do Espírito Santo da Boa Vista. 

Aftluente do rio Mogy-guássú, pela 
margem esquerda: no município de S. 
Carlo8 do Pinhal. 
~ Laranjal, corruptéla de h-ar-ã-há, 

«1nargens altas e sinuoso». De h, rela
tivo, dr, «lado, ladear», ã, «empinar», 
há, «torcer». 

,. 
. Laranjal.-Cachoeira, no . rio Pa.ra
napa1ienza, umi pouco acima do Salto 
das Aranhas: no municipio de S. ·Se
bastião do Tijuco Preto. 

Laranjal; corrupção de Harú-ã-há, 
ún1pedimento alto e torcido». De harú~ 
«ilnpedirnento», ã, «en1pinar», há, «tor- . 
cer». 

Com effeito; ha ahi quasi um salto 
no tempo da vasante co1n uina quéda 
de 1m,16 ern ~80 de extensão. Sen1eada · 
de ilhotes, a passagem n1es1no em tempo · 
de cheia, não é feita se.não com. canôas · 
descarregadas; e é torcida. . 

Laranja Azeda.-Cachoeira, no rio 
1~eté: antes do denominado rió morto 
do Avanhandgva. 

(Vide o nome Avanhandava). 
Aflluente do rio 'lurvo, pela margem 

esquerda: servindo de divisa aos muni
cipios de Itapetininga e de Para:napa
ne1na, do lado da serra maritirna. 

Affluente do rio Mogy-guassú, pela 
margem esquerda: no municipio de .Pi
rassununga. 

Affiuente do rio Atibaia, pela margem 
esquerda: no município de Nazareth . . 

Laranja A:reda, corrupção de H-ar
ã-hecê, «successivamente; margens em
p~nadas».. .De h., relativo, por ·ca·usa de 

, 
. ' 
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ter r o verbo ar, «ladear, lado», â, 
«empinar», hecê, posposição, «successi
varnente~. Segundo o padre A. R. DE 
MoNTOYA, em sua Arte de la len,qua 
guarani, o relativo das palavras que 
têm ,r é o h. 

Con1 effeito, de todos esses ribeirões, 
as aguas correm em sulcos profunuos, 
entre paredões a pj que. 

Laranjeira.-Cachoeira difficil no rio 
Paranapane1na, um pouco acitna da ca
choeira R ebojo e famosos rapidos de Santo 
Ignacio. 

E' precedida de urna corredeira, a 
qual, no tempo <la vasante, fórn1a uma 
quéda nota vel; sendo as aguas encami
nhadas por um canal estreito e pedre
goso unido á margem direita, porque, 
nesse tempo, mais de duas terças partes 
do leito fica em secco. · 

U1n kilometro, mais OU· menos, a}?aixo, 
começa a tertivel cachoeira, cuja situa

Laranja Doce.- Affluente do rio Pa- çâo justifica o nome H-i-rü-ana-yêrê, 
ranapanema, pela margem direita. Ainda «aguas a correrern revoltas e em rodo
em sertões habitados por indígenas. moinhos». De h, relativo, i, «agua», com 

Corredeira, em frente á fóz daquelle pronuncia guttural de a fechado; rü, 
ribeirão ou rio. «revolver», aiía, «Correr», yêre, «volta» . 

Ha tambem no municipio do Rio Verde 
um corrp,go com o nome Laranja At-eda; 
n1as, é pequeno o volume de suas aguas. 

Os indígenas dizem mesmo i-yêre para 
Laran_ja Doce, corruptéla ~e H-a-ra- designarem 0 «rodomoinho das aguas». 

iía-hôce, «extraordinariamente corrente~. 
De h, relativo,' por causa da particula Con1 effeito, ahi as aguas correm en-

ra intercalada no verbo absoluto aiía, ~bi!hª~s~d1~ l~~~n!~i~~!~J~r~a~~o 1:;:;~, 
«correr», para o tornar activo, segundo cuja extensão é calculada em meio ki
a lição <lo padre Lurz FIGUEIRA, em sua 
A t d t · d l' b ·z · lo metro: um canal o corta bifurcando-se 
e 

rdeo e glramAmaRica ªM in,qua rasi ica, na parte inferior com agua insufficiente 
pat re . . DE ONTOYA, em sua ... d " d 

A t d l l . h.... , para a na vegaçao e canoas carrega as. r e .e a engua guara·ni, e oce, pos- . 
posiçâo de superlativo. L · · Affl t d · Ji . . _ . . aran1e1ras.- uen .e .o no · u-

. O rt?e~rao ou no Laran7a Doce de~ce quiá, pela margein direita: entre os t.nu
do esp1gao alto dos Agudos sobre leito nicipios de Itapecerica e de Una. 
n1uito íngreme, con1 um desnivelamento A M d' d 
d . . ZEVEDO ARQUES errou 1zen o-o 

e mais de dous metros por k1lometro fll t d · R 'b · d r t · · 'd d · a uen e o no i eira e .1.guape, en re sem muitas SlllUOSI a es. . . . . d I d x· .. . . _ , ~ os mun1c1p1os e guape e e . 1nnca. 
~ correde1ra La~anJa Doce nao pode Laran:ieiras, corrupção de H-ar-ã-yêre, 

de1x~r de ser co~~nde.r:ada ~ambem ca- «voltas e margens empinadas». De h, 
c~oe1ra, porque ah1, o .no Pa1anapanema relativo, ár, «ladear, lado », ã, «empinar», 
.forma uma la~ga bacia com bancos de yêre «volta». 
cascalho e areia no centro, e é atraves- · ' . 
sado por yarios arrecifes, entre 08 quaes Com effe1to, este ribeirão corre entre 
varios canaes, sendo 0 unido á barranca ~argens altas, quasi a prumo, e é muito 
da margem esquerda o mais praticavel. sinuoso. . . . .. 
Segundo a nota da exploração feita pela A laranJe1ra não é ~ativa da Amenca; 
·Comn1issão Geographica e Geologica da salvo a que é denominada da terra, se 
pi·ovincia de S. Paulo «este canal, cuja mesmo esta não fôr um~ de~eneração 
profu~didade vem decrescen~o de cima daquella. O facto da ex1stenc1a ~gg!o
para baixo de 2m 60 a oro 60 n'uns bai- merada deste arvoredo em. matta8, pode 
xios que precede~1 a entr~da da corre- ser explic~do pela prolificação de semen
deira, tornam a augn1entar até 0 maximo tes ah deixadas .por transeuntes. 
de 2m,50 no meio, descendo depois ao Em todo e qualquer caso, o nome do 
minimo de om,90 sobre o ultimo traves- ribeirão Laranjeiras não tem relação 
são e na passagem mais difficil». algurna com aquella arvore. 
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Lava-pés. -N orne de varios corregos 
em diversos municipios: como por exem
plo no da cidade de S. Paulo, no de S. 
José dos Campos, no <la Cot.ia, de Cajurú 
e outros. 

Em geral, são proximos ás povoações; 
e alguns entendem que o nome lai1a-pés 
indica apenas o corrego cujas aguas 
lavam ao viandante os pés, ante8 de 
entrar elle no povoado. 

Será isso? Ignoro-o. 

Lavrinha.- Affluente do rio ltape
tinin.c;a, pel:i margem esquerda : no mu
nicipio de Itaµetininga. 

Lavrinhas.- Povoação, ou freguezia, 
no município ele Itapeva da Faxina. (*) 

(' ) Estava no lado um ?. 

Lençóes.-Cidade, sita á margem es
querda do ribeirão Lençóes, affluente do 
rio Tieté, pela n1argern esquerda. 

A primitiva corrupção era Lançóes; 
e assim apparece escripto em velhos tí
tulos de propriedade, bem con10 no Dic
cionario Geographico, · Historico e Des
criptivo do Irnperio do Braxil, por J. C. 
R. MILI...IET DE SAINT-ADOLPHE, tradu
zid0 por CAETANO LOPES DE l\1ouRA. 

Lençóes, corrupção de HP.-yui-og, «bar
ra espu1nosa». De he, «sahida, barra, 
fóz», yuí-og, «espuma». A pronuncia da 
palavra yui é guttural e difficil. 

Allusivó a fonnar muita espun1a, á 
superficie das aguas que na barra se 
estende por causa do nive_l inferior ao 
das aguas do rio Tieté. Ha uma 1 ucta 
entra ellas; ele sorte que as do ribei
rão, sendo mais fracas, soffre.m retenção, 
e por isso são forçadas a alargarem-se. 

A espuma parece um lençól super
posto ás aguas:- dahi a corrup\ão. 

Lençól.- Morro no municipio de Xi-. . 
nnca. 

Lençól, corrupção de Nhe-ê-çócê, «con
cavo em cima». De nhe, re·ciproco, para 
exprimir a acção ela cousa em si rr1esma, 
ê, «concavo», çóce, significando nest.e caso 
a parte superior ou de ciina. 

Allusivo á sua natureza vulcanica. 

E' da mesma região que o Votup6ca, 
o Aboboral e outros. 

(Vide os nomes Aboboral. e Votupóca). 
Esses morros têm elevação ou alti

tude superior a 800 1neiros. 

Limeira.-Cidade, banhada pelo pe
queno ribeirão Tatuhiby, corruptéla de 
11i-ytú-ibiy, por contracção T' -ytú-ib'iy, 
hoje simplesmente conhecido pelo nome 
Tatú. 

(Vide os nomes Tatú e Tatúhiby ). 
A razão do nome Linieira é obscura. 

Alguns attribue1n o non1e a um sitio 
[Jesse logar, onde havia grande planta
ção clesta auracíacea. Todavia, não ac
c-eito senão com muita reserva uma tal 
explicação. 

Limeiro.-Atlluente do rio 8 . Lou
renço, pela margen1 esquerda: no muni
cípio de Iguape. 

1 • 

L 'inzeiro, corruptéla de Hi-m -yêre, 
«voltas pequeninas». De hi, «pequenino, 
pouquito », 1n. intercalação por~ ser . nasal 
o sorn de hi, e para ligal-o a yêrê, 
~volta » . 

Allusivo a fazer successivas voltas, e 
estas pequeninas e breves. Tem a lar
gura de· quatro metros; e,. i::>ua extensão 
é de cerca de quarenta kilometros. 

E' navegado por canôas. 
Nasce ao lado esquerdo do mor:ro de

nominiido da Lagoinha; e ao pa8so que 
o ribeirão Bigoá, nascendo ao lado di
reito duquelle morro, só tem cerca de 
quatro kil ometros de extengào, o Li-. . . 
rnoezro, por suas lnoumerave1s e peque-
ninas voltas, faz o percurso <le cerca 
de qnnrcnta kilometros, já referidos. 

Limoeiro.-Corredeira, no rio Tieté, 
entre o salto de I tú e a cidade d~ 
Porto Feliz. 

l.1imoeiro, corrupção <le Hi-rn-yêre, 
«pequenina volta» . De hi, «pequenino, 
pouquito», ni, interca lação por causa do 
~0111 nasal da palavra anterior, yêre, 
«volta». 

Allusivo á curva pequena que ahi 
faz o rio. 

, 
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Limoeiro.-Affluente do rio Para
hyba, pela margem esquerda: entre os 
municipios de Lorena e de Cruzeiro, 
aos quaes serve de divisa. 

Affluente do rio Piracicaba, pela mar
gem direita:· entre os n1unicipios de Pi
racicaba, de S. Pedro e de Botucatú, 
aos quaes serve de divisa. 
· Afiluente do rio Santo Ignacio, pela 
margem esquerda: entre os municipios 
de Rio Bonito e de Botucatá, aos quaes 
serve de divisa. 

Linioeiro, corrupção de Y-mbi-yére, « O 

que se tlerrama». De y, precedendo o 
verbo neutro mbi-yêre, o n1esmo que 
pi-bu-yêre, ,\ d erran1ar», serve para ex -
primir a acção da pessoa ou da cousa 
sobre si n1esma,, e portanto, é traduzido 
«Se». O y inicial tem som guttural; e 
o b tem som quasi imperceptivel. 

Allusivo a serem ribeirões que, com 
as aguas das chuvas transbordam, inun
dando as margens. 

Lobo. - Affiuente do~ rio Jacaré-pi
pira-rnirini, pela margem esquerda: no 
1nunicipiu de S. Carlos do Pinhal. 

Lobn, corruptéla de Hú-bo, o mesmo 
que 1ü-bo, «aos saltos» ou «de golpe 
etn golpe». De tú, «golpe», 1nudado o 
t e1n h por euphonia, bo (breve), para 
exprimir o modo de estar. O k tem 
pronuncia aspirada. 

Allusivo aos saltos e cachoeiras que 
tem. E' até notabilissima a grande ca
choeira deste ribeirão. 

Depois de reunir-se ao ribeirão llei
jão é que este toma o nome de Jacaré
pipira. 

Lopo.-1\lorro, na extremidade sul
doeste da serra Mantiqueira. Está si
t'uado na divisa corn a província de 
lVIinas Geraes. 

Lopo, corrupção de Yo-pokii, «carre
gado». De JJO, reciproco, mutuo, pohii, 
«carga, pe::;o». O prirneiro i de pok1:t 
tem pronuncia guttural, e o segundo é 
breve, conforme o ensina o padre A. 
R. DE MoNTOYA, no preludio de sua 

Arte de la lengua g~tarani, quando, no 
fim da dicção, ha dois ii. Por isso, 
pohii é pronunciado quasi breve e cor
rido, 1nal percebido o i guttural. 

Allm:;ivo a ter supevposta a famosa 
pedra (ru-ari-yúba; formando ambas as 
peças a altitude de 1655 metros. 

(Vide o nome Garayú1:a). 

Lorena.-Cidade, situada á margem 
direita do rio J>arakyba, em frente a 
urna ilha, formada pela divisão das aguas 
do mesmo rio em dous braços. O mu
nicípio confina ao norte, com a província 
de Minas Geraes pelo alto da serra Man
tiqueira. 

O nome Lorena foi acto bajulatorio 
para com o capitão general Bernardo José 
de Lorena, que em 1788 elevou á villa 
aquella povo~ção. 

Esta povoação era antigamente co
nhecida pelo nome Gitaipacaré; e pelos 
que navegavam o rio, era dito - o porto 
do Hepacaré. E já li que isto significava, 
em linguagem tupi, «logar das goiabei
ras» 1 

Hepacaré é corrupção de I-páü-' qúá
: re, «enseada da ilha de rio». De i -páü, 
«ilha de rio», aqúá, «esquina», yére, 
«volta», formando aqúa-yêre, «enseada, 
ou volta que o rio faz ». Era um jogo 
linguisticu co1n o norne Gúaipacaré, como 
adiante se verá. 

Em verdade, nessa região ha uma ilha, 
em fórrna triangular, de sorte que, pelo 
braço do rio, á margem esquerda, quen1 
navega tern de fazer uma volta; ao pusso 
que pelo outro braço, á margem direita, 
é quasi recto o trajecto. 

A povoação, estando á margem di
reita, era Guaipacaré, corruptéla de Gu~ 
i-páti-áqúá-rehé, «em frente de ilha es
quinada.». De gu, reciproco, para .expri
rnir communicação, i-páü, «ilha de rio», 
áqúá, «esquina, ponta», rehé, «em frente». 
Por contracção Gu-i-páit-' qúá-'re. O som 
do i é guttural, como a fechado. 

Com effeito, a povoação está situada 
em frente da ilha triangular, e portanto 
com esquinas nas extremidades, tanto 
de cima, corno de baixo. Por sua vez, 

\, 

'• 
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esta ilha bem como as margens do rio, 
em tempo de chuvas, é tambem sujeita 
a alagar-se. 

Muito de proposito, para verificar a 
verdadeira explicação daquelles dous no
mes, obtive de um ·amigo um mappa 
descriptivo daquella região. 

Lourenço Velho.-Affluente do rio 
Parahybuna, .pela n1argem direita: no 
n1unicipio de Parahybuna. 

Lourenço Velho, corrupção brutal de 
Nho-yrê-11êre, «vo1ta:-:, urna atraz das 
outras». De 11ho, o me.;1110 que yo, re
ciproco, yre, «após, depois, atraz», yêre, 

\ 

' 

I 

«volta». O yo é mudado e1n nho, por 
causa do som nasal de yre. 

Allusivo ás sinuosidades deste ribeirão. 
Nasce na serra marítima; e de lá 

desce, em successivas sinuosidades, for
mando saltos e cascatas. · 

Louveira.-Pequeno corrego, affluen
te do rio Capivary, pela margem di .. 
reita: no município de Jundiahy. 

Louveira, corrupção de H-o-yêre, «si
nuoso». De h, relativo, por· começar com 
y o verbo yêre, «voltear», intercalado o 
o, reciproco, para exprimir que: a cousa 
torna sobre si · mesrna. 

I 

,.. 

.. 
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Macaco.-Affluente do rio Parahyba, 

pela marge1n esquerda: no municipio de 
Lorena. 

Affluente do rio Parahytinga, pela n1ar
gern direita: nos municípios de Silveiras 
e de Cunha. 

Macaco, corrupção de Mbo-áquâ-áquâ, 
por contracção Mb' -áqu/ -àquâ, «muito 
corrente». De mbo, parti cu la activa, áquâ, 
«correr», repetido para exprimir o super
lativo. 

O primeiro nasce na serra Mantiqueira. 
O segundo, na serra Bocaina. 
E, em forte declive, descem snas aguas. 
Ha varios corregos .. tambem con1 este 

nome. 
Em algumas regiões, o b prepondera 

na pronuncia deste nome, formando báquâ, 
em outras, porém, é o 112, formando rnáquâ, 
como neste nome. 

Macahubas. -Affluente do rio Sa
pucahy, pela margen1 direita: no mu
nicipio de Patrocínio de Sapucahy. 

111.acahubas, corruptéla de Mbo-áqu â
aúb-a, «quasi nada corrente». De 1nbo, 
partícula activá, cuja pronuncia salienta, 
ora o ni, ora o b, formando, no primeiro 
caso, rno, e, no Sf.lgundo, bo, segundo os 
grammaticos, dquâ, «correr», aub, par
ticula para assignalar defeito na acção 
do verbo anteposto, com o accrescitno 
de a (breve), por acabar en1 consoante. 

Esta particula. aúb, tal q nal a escreveu 
o padre Lurz FIGUEIRA, em sua Arte de 

• < 

gra1n/1natica da lingua brasilica, é muitas 
vezes pronunciada simplesmente aú. 

Allusivo a não ter quasi correnteza. 

Macaia.-Pequeno rio, que desagua 
no mar: no m unicipio de Santos~ (*) 

, (º) Estava em branco o espaço para explicação. 

Maçá-guassú.-Lagôa, no município 
de Caraguatatuba. 

(Vide o nome Capuáva). 
Maçá-guassú, corruptéla <le },fbo-açáí

,quâ-uçú, por contracção Mb' -aç.áí-guâ
' çú, «esparzido, redondo, largo». De mbo, 
particula activa, da qual o b não sôa 
senão imperceptivelmente quando predo
mina o som do m, e vice-versa, açá-t, 
«estender, esparzir» guâ, «redondo», uçú, 
«grande, largo». 

Allusivo a ser ahi que o rio Gapuríva, 
logo que se derrama na planicie, fórma 
essa grande lagôa. 

As aguas daquelle rio, sendo repreza
das ahi, crescem tanto e adquirem tal 
força que fazem estrondo e im1nediat--a
mente arrebentam e furam o pequeno 
isthrno que separa do mar a lagôa. 

Esvasiada a Jagô,a até ao nivel natural, 
o pequeno istbmo é reconstituído pelas 
areias que o mar para ahi impelle em 
suas ondulações; até que, passados dias. 
o phenomeno <lo crescimento e do es
trondo das aguas 8e reproduz, furando 
ellas de novo o ist.hmo. 

A lua regula esse phenomeno. 

' 

' ' 
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Machado. - Cachoeira pequena no 
rio Tieté; sendo tambem no canal uma 
corredeira. 

Entre as cidades de Porto Feliz e de 
Tieté. 

Machado, corrupção de Haçá:.bo, «togar 
atravessado». De haçá, «atravessar, cousa 
atravessada», bo (breve), para exprimir 
logar. 

Allusivo á cachoeira, por cujo lado ha 
apenas um canal. 

Macúco.-Serra, nos· inun1c1p1os de 
Taubaté, de S. Luiz de Parahytinga e 
de Lagoinha. _ 

Dous affluentes do rio Paranapanema, 
pela margem direita: um, no municipio 
de Santa Barbara do Rio Pardo; outro, 
no de Campos Novos ·de Paranapanema. 

Macúco, corruptéla de Mbo-cúcuí, «ca
bido». De mbo, particula activa, cúcut , 
ccahir». 

Alhisivo, quanto á serra, ao seu der
rocamento; e, quanto aos ribeirões, ao 
seu leito em forte declive com quédas. 

Malcatira.-Serra, de que a serra 
Cav6ca é prolongamento; assign alando 
êsta uma parte dos limites da .província 
de S. Paulo com a do Paraná. 

Maicatira, corruptéla de J.l!lo-ã-quâ
atir-a, contrahido em M' -ã-quâ-' tir-a, 
«empinada, e pontas altas». "De m o, par
ticula activa, ã, «etn pinar», quâ, «ponta», 
atir, f levantar, alçar», eon1 o accres
eimo de a (breve), por acabar em con
soante. 

Allusivo a ser muito alcantilada, e a 
ter muitos picos altíssimos. 

Mambucãba.-Afiluente do rio Tieté, 
pela margem direita: no município de 
Oabreúva. 

Mambucába, contracção de llfã-rnbucá
ába, isto é, Mã-'lnbuc'-ába, «impedido e 
ruidoso ». De mâ, «impedir, impedimen
to», rnb1ü·á, o mesn10 que pucá, «fazer 
ruído», 1nudado o p em mú, por ser 
nasal a palavra anterior, ába, partícula 
para exprimir o modo, a causa, o in
tento, etc. 

Allusivo a ser encachoeirado, fazendo 
as aguas grande ruido. 

• 

Mambuhú.- Affiuente do rio Ita
nhaen, pela rnargerr1 direita: no n1uni
cipio de Itanhaen. 

Mam buhú, corruptéla de Mo-'lnb-úú, 
«lodo.~o » . De rno, partícula activa, mb, 
por ter son1 nasal a palavra seguinte 
úú, o mesmo que húú, «lodo, lama, 
lim·o». 

Allusivo a correrem suas aguas em 
terreno lodoso. 

Mambural.-Affluente do rio Jacu
piranga, pela margem direita: no mu
nicipio de Iguape. 

Mambural, corruptéla de 1vlbaã-1nbor6-, 
«n1anchado de atoleiro» . De '>nbaã, o 
mesmo que paã, «atolar», pela mudança 
do p en1 ·mb, visto não ter palavra an
tecedente, rá, «mancha, manchar», pre
cedido da particula activa rnbo, formando 
rnborá, «manchado». 

Allusivo a ter nos leitos e nas mar
gens manchas de atoleiro. 

Mamoré.-Serra, no municipio de 
Santos. " 

(Vide o npme Maroré). 

Mandaçáia. -Corredeira, no rio Pa
ranapanema: u1n pouco abaixo da b~rra 
ou fóz do rio Itapetininga. 

Mandaçáí a, corruptéla de Mã-nd-haçá, 
«itnpedimento atravessado»". De 1nã, «im
pedimento» , nd, intercalação por ser nasal 
o som de 1nãr e para ligai-o a haçá, 
«atravessar». 

A.llusivo a existir ahi, no meio do 
rio, um largo lagedo de rocha dura: e 
o canal, em diagonal do lado direito 
para o esquerdo, e pouco fundo, fôrça 
por seu declive as aguas a uma corren
teza correspondente a seis kilometros 
por hora. 

Mandaqui.-Affiuente do rio Tieté, 
pela margem direita : no municipio de 
S. Paulo. 

1Yandaqui, ou Mã-nd-aqui, «inipedido 
e frouxo ». De 1nã, «impedir, impedi
mento», nd, intercalação nasal, aqui, 
«frouxo ». 

Allusivo a ter' obstruido o .leito, e 
alagar as margens . 
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Mandihy.-Afflnente do rio Jacu
piranga, pela margem esquerda: no 1nu-
nicipio de Iguape. -

Nada tern este nome com o peixe 
n1andíi. 

il1andihy, corruptéla de Mã-nd-ei'i 
. . . ' «muitos impedimentos» . De 'lnã «im-

pedimento», nd, intercalação por se; nasal 
o som 'lnã, e para ligar a ei'i, «muitos» 
exprimindo plural. ' 

Allusivo a ter o leito atravancado 
com pedras e ·n1adeiras pôdres. 

Mandimbo.- Affluente do ribeirão 
Cachoeirinha, este do ribeirão Banha
rão, e este do rio Mogy-,r;uassú, pela 
rnargem esquerda; entre os m unicipios 
de Jaboticabal e de Barretos. · 

Mandimbo, corruptéla de .fflã-nd-i'i-
1nbo, «in1pedido e sujo». De nzã, «im
pedir», nd, intercalação nasal, ii, «sujo», 
rn, intercalação nasal, bo (breve), para 
formar supino. 

Allusivo a ter o leito obstruido de 
detritos vegetaes; com cachoeiras. 

Mandinga- Affluente do rio Para
hytinga, pela n1argem esquerda: no rr1u
nici pio de Cunha. 

Mandinga, contracção de 2iíâ-nd-yt
n,q~ «impedido e gretadt» . De 1nã, «im
pedir, impedimento», nd, intP-rcalação 
por ser nasal o som d~ rnã, e para li
gal-o a yí, «concavar, gretar», com o 
suffixo n,qa (breve), para formar supino, 
A nasalidade de utã · fére ta1nbem yi~ 
que, sem isso seria guttural. 

Allusivo a saltos, cachoeiras e outros 
obstaculos em seu leito; inclusive con
cavidades e gretas. 

A proposito do nome deste ribeirão, 
tenho duvida em admitUr a palavra nian 
dinga como de origen1 africana. 

Segundo os lexicographos, ter ntan
dinga é «ter difüculdades, contra as quaes 
é necessario luctar». Não é, por ventura, 
o mesmo significado <le rnandinga~ em 

. tu pi? 

. '' .. 

. 
Mandióca.- Un1a <las cabEreeiras do 

ribeirão A.ssungui, pela margem direita: 
no 1nunicipio de Sarapuhy. 

Mandióca, isto é, J.lfã-ndi-ógca, «muitos 
impedimentos e .tapado». De niã, «impe
dimento», ndi, «muitos», ógca, de óg, 
«tapar », com o suffixo ca (breve), para 
formar supino. 

Allusivo aos saltos e cachoeiras; re
presado, porém, na barra. 

Mandira.- Affluente do rio das Mi
nas, pela margem direita: no município 
de Oauanéa. 

Mandira, isto é, Mã-ndir-a, «Ín1pedi
rnen tos amontoados~> . De mã, «impedi-
1nento», ndir-a, o mesmo que tir-a, «fazer 
montão, amontoar». O t é mudado em 
ud por causa do son1 nasal de mã. O 
a (breve) fin al é exigido por acabar em 
consoante o verbo tir, segundo a lição 
do padre A. R. DE ~IONTOYA, em sua 
Ar te de /,a lengua guarani. 

Allusivo a entulhar-se o leito deste 
ribeirão com terras desmoronadas da 
serra, formando elerações. 

o conselheiro ivIARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
urna viagern mineralogica pela provincia 
de S. Paulo no anno de 1805, descre
vendo os cursos d'agua desta região, es
creveu: «Todos estes rios são pouco 
attendiveis p~la sua nenhuma largura, 
pela pouca profundidade d'agua e pela 
pequena extensão, o que provém das 
proximidades das serras de onde elles 
nascem: comtudo, no tempo das aguas, 
i:;ão assás caudalosos, e, não ha immenso 
tempo, com as grandes chuvas desabaram 
porções das serras, que vieram entu
lhar o rio das Minas e ribeirão do Man
dira, arrastando comsigo enormes ma
deiras . .. 11) . 

No ribeirão Mandira ha imponentes 
saltos. E, significando tir-a tambem <de
vantado, alto», m ã-n dir-a póde por ven
tura ser referencia aos sobreditos saltos, 
«impedimentos altos». 

Em summa, a id~a rep}'.esentada pelo 
nome corres ponde ao facto. 

Mandissununga.-Affluente do rio 
Tieté, pela marge1u esquerda: no muni
cipio de Tieté. 

Mand1·ssunu11ga, corruptéla de Mã
ndi-çunú-nga, «1uuitos impedin1entos, e 

' 
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ruidoso». De mã, e impedir, impedimen
to», ndi, «muitos», çunú, «fazer ruido», 
com o suffixo nga (breve), para formar 
supino. 

Allusivo a saltos e cachoeiras em seu 
curso, fazendo ruido e estrepito as suas 
aguas, nas successivas quédas. 

Mandiú.-Afiluente do rio Jaguary, 
pela margem direita: no município de 
Santa Izabel. E' um corrego. 

Mandiú, corruptéla de ltfâ-nd-yú, «im
pedido e apertado~. De rnã, «impedir, 
impedimento», nd, intercalação por ser 
nasal o som de mã, e para ligal-o a yú, 
.«garganta, logar estreito». 

Allusivo a ter o leito atravancado de 
pedras, e a estreitar-se em varios logares. 
Corre entre margens altas. 

Não é exacto que nas cabeceiras deste 
corrego está situada a villa de Santa 
Izabel; sim, á · margem direita do ribei
rão À.raraquara. 

Manducáia.-Affluente do Rio Par
do, pela margem direita: no mun1mp10 
de Santa Barbara do Rio Pardo. 

1lfanducáia, corruptéla de JJ1ã-nd-y
quaí-a, «impedimentos e gargantas». De 
mã, «impedimento», nd, intercalação na
sal, y, relativo, quái, «Cingir, fazer gar
ganta ou cintura, estreitar», com o ac
crescimo de a (breve), para forrnar infi
nitivo, sem caso, e portanto exprimindo 
a acção geral do verbo. 

~llusivo aos saltos, cachoeiras, e gar
gantas ou estreitos, no seu curso. 

Mangabahú.-Affluente do rio Jun
diahy, pela 1nargem esquerda: no mu
nicipio de J undiahy . . 

(Vide o nome Anhangabaú). 
Mangabahú, corruptéla de Mong-ába

aú, «pantanoso». De 1nong, «ser pega
joso», ába, partícula de participio pre
sente para exprimir a causa, o inodo, o 
logar, o instrun1ento, etc., aú, «lama, 
mancha, sujidade». Este aú é sempre 
posposto na uomposição dos nomes. 

Allusivo a ter no leito lama pegajosa. 
Aproveitando esta occasião direi que 

o nome da fructa geralmente CQnhecida 
poi: rnangába é 1nong-ába, «pegajosa, 

viscosa»; porque verte um leite viscoso, 
emquanto não está bem madura. 

Manquinho.- Afiluente do rio Tieté, 
pela margem direita: no municipio de 
Juquery. 

llfanquinho, corroptéla de Mã-ngui-"i
na, «leito. in1pedido». De mã, «impedir, 
impedimento», gui, «logar em baixo, ou 
inferior», precedido de n por ser nasal 
o som da. palavra antecedente, :;, «estar, 
ser, pôr», com o suffixo na (breve), para 
formar supino. 

Allusivo a ser encachoeirado, e a ter· 
alguns saltos. 

Manso.-Affluente <lo ribeirão Turvo, 
~ este do rio Banan al: no inunicipio 
de Bananal. 

(Vide os nomes Doce e Piracema). 
Affluente do Rio do Peixe, pela mar

gem esquerda: no município de S. José 
dos Campos . . 

J.lfanso, corruptéla de Mã-çú~ \<:impe
dimento», çú, «altos e baixos». Estando 
em rnã o accento predominante, a pa
lavra çú é pronunciada quasi breve. 

Allusivo a pedras no leito, e a saltos; 
de sorte que é irrégular. o. nível do leito. 

Mantiqueira.-. Grande, alta e ex
tensa serra, que faz a divisa entre as 
províncias de S. Paulo e Minas Geraes, 
internando-se e ramificando-se nesta ul
tima. 

Mantiqueira, corrupção de 1110-ã-ty
iqué-ró, por contracção ]f'-ã-ty-' quê-ro, 
«encostas e pontas, a pique». De rno, 
particula activa, ã, «empinar, a prumo, 
a pique», ty, «ponta», iquê, «lado, cos
tado », ro, «pôr-se». 

·A.llusivo ás suas encostas 1nuito .al
cantiladas; e ás muitas elevações pon
teagudas que mostra em toda a sua ex
tensão. 

Antigamente era mais conhecida pelo 
nome Jaguami1n-bába. 

(Vide o nome Jagua1nirnbába). 
O significado é o me~n10 de um e de 

outro nome. ' 
Ha n~ parte da serra, que serve de 

divisa ao município de Pinheiros, uma 
gruta com varias divisões interiores. 
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No n1unicipio de Parnahyba existe 
tambem um serrote com o nome Manti
queira, significando «encostas alcantila-
das, e pontas» . · 

Mantiqueira.-Afltuente do ribeirão 
Tre1nenzbé, pela margem esquerda: no 
municipio de S. Paulo. 

A sua fóz fica acima da do ribeirão 
Cachoeira, afl1uente pela margem direita. 

}/[antiqueira, corrup<;ão de .Jllíondi
qttir-a1 «distillaúo, gotejado». De 1no, 
partícula activa, ndiqiúr, o mesmo que 
tiquir, mudado o t ern nd por causa da 
nasalidade de 1no, «distillar, gotejar», 
con1 o accrescimo de a (breve), por· aca
bar em consoante. 

E' um arroio apenas formado por dis
tillações da serra na sua cabect:ira. 

Maqueroby.-. Affluente do rio Tieté, 
pela margem esquerda: no municipio de 
S. Paulo. 

Este é o mesrr10 rio Pinheiros; porque 
Maqueroby é corruptéla de Mo-iquê
robi, «ambas as margens extensamente 
molhadas». De rno, apócope de nioró 
para exprimir excesso, superlativo, ex
tensão, pecu laridade, etc., iquê, «lago», 
robi, o n1esmo que hob'i, «molhado». 

Allusivo aos alagadiços marginaes. 
Este ribeirão é mencionado pelo padre 

cerrado em barrancos, e muito esquina
do». De rnoró, o mesmo que poró, para . 
exprimir excesso, superlativo, habito, na
tureza, extenRão, áquá, «esquinar», nhã, 
«encestar, encerrar, estar dentro». 

Allusivo a correr entre barrancos, em
bora de pequena altura, por serem em 
can1po; fazendo muitas esquinas ou zigs
zags, sem, porém, fazer voltas. 

Dista alguns kilometros da povoação 
Carnpo Largo de Atibaia. 
N~da tem, portanto, este nome co>n 

o da ave trepadora, semelhante ao pa
pagaio, conhecida por maracaná, côr cin
zenta, pé:) negros, olhos vermelhos, tam
bem conhecida por ar:aracã e carai-a~. 

· Maracanã.--Lagôa, no município de 
Mogy-guassú. 

Maracanâ, corruptéla de .1.l'Ibaraá-guâ
anâ, por contracção Mbaraá-guá-'nã, 
«larga, redonda, doentia». De Htbaraá, 
que se pronuncia 1nará, «doença de fe
bres», guâ, ou mesmo quâ, «redondo», 
anã, «largo, gordo, grosso, espesso». 

Allusivo a que, embora seja uma grande 
lagôa, suas aguas produzem febres. 

Maranduba.-Ilha, no municipio de 
Ubatuba. \ 

(Vide adiante o nome Mirinduba). 

Lou~ENÇO ÜRAVEI1:l-o, em suas Notas Maranhão.-Affluente do rio 'JTieté, 
ao titulo de sesmana de P~~ro de Goe.s, pela n1argen1 esqueraa: no n1unicipi.o de 
de 10 de Outubro d,e .1532 ·, « · · ·Aº no ·s. Paulo freguezía do Senhor Bom Jesus 
Maqu~r~by, que est~ Junto a aldea da do Braz: 
Conce~çao, <> qual no entra ~o Anhem- lYlaranhão, corruptéla de Marã-n-aã, 
by. ~h1 mei;~o» .. Era ª aldea da Con- .«ruim». De 1narã, «ruim», n, intercala
ce1çao dos Pinheiros. . . . ção nasal, aã, exprin1indo a mesma qua-
. PEDRO TAQUES, ºª . ..1..V~bz.Liarchi.a Pau- lidade «ruim», para tornar bem certo o 

listana, com referencia a «grandiosa fa- facto. 
zend~ de. terras d.e cultura», pertencente Allusivo a seren1 pestilendaes as suas 
a J oao Pires, assim ,ª des~reveu: «uma' aguas. 
legua de t.estad~ ~te o rio Ma~oroby, Com effeito, nasce em terreno panta
que lhe foi concedida de sesmaria com noso; e ao descer fórma póços no leito. 
o seu sertão para a serra de Juquery». . . . ' 

E' a Cantareira. Os que habitam ás suas margens ,usam 

Maracanã-Aftluente do rio Ati
baia, pela margem esquerda: no muni
cípio de Atibaia. 

Maracanã, corruptéla de J.lfará-áquá
nhã, por contracção Mor' -aquá-nhã, «en• 

das suas aguas; rna~ a verdade e- que 
não pódem ser sadias, por sua origem. 

Não ha sen1elhança com o nome Ma
ranhão, da provincia do mesmo nome, 
senão na corruptéla; porque a formação 
tupi é muito differente. 

. ' 

. . 

'. 
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Maratan-ná-Rio pequeno que nas
ce nos morros da ilha Guairnbé, ou de 

. Santo Amaro: no munjcipio de Santos. 
Depois de correr parallello ao rio Ou,

rurnahú, afasta-se para o centro da var
zea, e afinal vae desaguar no mesmo 
Ourumçihú, proximo á foz deste. 

Maratan-ná, corruptéla de Maratan
yuá, «endurecido e pegajoso». De niara
tan, o mesmo que paratan, n1udado o 
p em m por não existir palavra antece
dente, «espesso, endurecido, duro'>, yuá, 
«pegajoso, visguento». 

Outubro de 15B2. E' um dos planos ou 
degráus da serra Oubatão: no municipio 
de Santos. 

(Vide o nome Oubatão). 
O padre LOURENÇO CRAVEIRO, reitor 

do Collegio dos Padres J esuitas em S. 
Paulo, annotando em 167 4 aqnelle titulo 
de sesmaria, escreveu JJfarnoré; mas é 
erro talvez do copista. 

(Vide . o norne Marnoré). 
Maroré, corruptéla de Mbururé, «tor

ta, torcida». O mesrno' que pururé, mu-
dado o p em 1nb. · 

Allusivo a ser seu leito 
duro e pegajoso, quando 
varzea. 

um atoleiro Allusivo á sua formação em direcção 
atravesf)a a inversa á da serra, da qual é contra 

Mariano.-Affluente do no Parahy
ba, pela margem direita: entre os mu
nicípios de Taubaté e de Caçapava. 

Mariano, corrupção de 1l!larã-ni, «ma
leitoso». De marã, «doença enfermidade, 
sezão», ni, adverbio, para exprimir a 
certeza do facto; e a pronuncia de ni é 
usada breve., tanto mais que o accento 
predominante está em rã da palavra an
terior, conforme a lição do padre Lu1z 
FIGUEIRA, em sua Arte de gramrnatica 
da lingua brasiliea. 

Maribondo.·-Cachoeira no Rio Gran
de, · que serve de divisa entre S. Paulo 
e Minas Geraes, abaixo da fóz do rio 
Sapucahy, alguns kilometros: no mu
nicipio de Espirito Santo de Barretos. 

Nada tem o nome desta cachoeira com 
a terrivel vespa rnaribondo, cúja morde
dura ou picada é muito dolorosa. 

Maribondo, nome da cachoeira sobre
dita, é corruptéla de Harú-bó-ndi, «mui
tos ilnpedimentos extraordínarios». De 
harú, «impedirnento», bó, para exprimir 
superlativo, ndi, «muitos»; sendo que é 
pronunciado breve, porque o accento pre
dominante está ern bó, segundo a lição 
do padre Lu1z FIGUEIRA, en1 sua Arte 
de ,qrarn ?natica da língua brasilica. 
. · Allusivo a corredeiras, saltos, e outros 

impedimentos nesse trecho do rio. 

Maroré.-Serra, mencionada no titulo 
de sesmaria de Pedro Góes, de 10 de 

.. 

forte. 
_ E', porém, mais baixa do que a serra 
Oubatão, como acima ficou dito. 

Mar Pequeno.-E' o estreito desde 
a barra Icapára até a de Cananea: nos 
municípios de Igúape .e. de Cananéa. Sua 
largura varia de 400 a 1200 inetros na 
extensão de 66.ti kilometros. 

(Vide os nomes Cananéa e Candairó). 
Este estreito é formado, desde a barra 

l capára pela terra finne e pela il4a 
Cornprida; e, de certo ponto para o sul 
até 'á barra de ·Canan.éa, pel~ mesma 
ilha Comprida e pela ilha Oananéa. 

(Vide os no1n.es Comprida e Conda
puhy). 

Mar Pequeno é uma grande corrupção 
de Mo-há-pé pê-mo, «esquinado e si
nuoso». De 1no, partícula activa, em vez 
de mbo, por causa do soµi na~al de pepê, 
conforme a lição dos grammaticos, há, 
«torcer, volver», pepe, «esquinar», com 
o suffixo 1no (breve), para f-0rmar supino. 

Allusivo a ter margens successivamente 
esquinadas ; e a ter canal muito sinuoso, 
de sorte que a en1harcação é forçada a 
successivas voltas e revoltas. 

Marques.- Affluente do rio Para
hyba, pela margem direita: no município 
de Lorena . 

Marques, corrupção de Mbo-áquâ, por 
contracção Mb'-á,quâ, «córrente». 

Em a.lgun1as regiões, o b ·é pronun
ciado corn preferencia, formando báquâ; 
em outras é o m, formando ináquâ. 

i 

.. 
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Mathias Péres . .:..- corredeira, no rio 
Tieté, em seguida á do Garcia: no mu
nicipio de Tieté. 

(Vide o nome Garcia). 
};[athias Péres, corrupção de Mbo-ti

yo-yére, «ondas e rodomoinhos» . De 
'>nbo, particula actira, que sôa 1no ou 
bo, um e outro breve8, como se quizer, 
ti, «agua», yo, reciproco, para exprimir 
plural e communicação de uns com ou
tros, api, «ladear», Jtére, co1n referen
cia a ti, «rodo·1noiuho». 

Querendo dizer «ondas, aguas vivaR», 
a palavra composta é i-yére. O i ini
cial é o mesmo que ti, «agua, rio ». No 
nome Mbo-ti-yo-api-yére, a palavra ti 
rege conjuncta1nente yo-api e yére, sem 
ser necessario repetil-a em J1ére. 

Allusivo . a fazer esse corrego rodo
moinhos e ondulações. 

No Diario de na1;egação do rio Tieté, 
escripto e1n 1769 pelo sargento-mór 
THEOTONIO JosÉ DUARTE, o nome Nla
thias Péres figura como significando «per
deu-se este bom em nella » l . 

Matinada.- Serrote da cordilheira 
1J1.antiqueira: no municipio de Buquira. 

Matinada, corruptéla de Hati-áí, «erec
to, ponteagudo». De hati, «ponta», áí, 
«erecto, teso». 

Allusivo a se e.levar ponteagudo. 

Matto Grosso.-Serra, no mun1c1-
pio de Batataes. 

Matto Grosso, corrupção de J.Watú
hôce, «altissimo». De 1natu, o mesmo 
que catú, «muito», hôce, «sobrepujar», 
exprimindo superlativo. 

Allusivo á sua altitude de mil metros, 
mais ou menos, acima do nivel do mar. 
A extensão é de cerca de sessenta ki
lometros, além das ramificações. · 

Em alguns logares é Ytá-mb·e, «mor
ro ôco». De. ytá, «pedra, morro», mb, 
intercalação por ter 80m nasal a palavra ... ,.. 
e, «oco, concavo». . 

Allusivo ás numerosas cavernas e gru
tas que ha nella, e que são assim de
nominadas ainda hoje pelo povo. 

Não haja confusão com Jtambé, que 
é cousa di versà. 

(Vide o nome Itauibé). 

.. 

M atto Grosso de Batataes.-Po
voação-freguezia, no inunicipio de Ba
tataes. E' situada sobre a serra acima 
descripta. 

Matta-tres.-Corredeira, no rio JWo
g y-guassú. 

_,_~fatta-tres, corruptéla de Matú-eté, 
para exprimir superlativo. 

A.llusivo á velocidade das aguas nesse 
logar. 

M atto-sêcco. - Corredeira, no rio 
Tieté. 

J.l!l.atto-sêcco, corruptéla de Matú-etéf., 
para exprimir superlativo. 

Allusivo á veloz e impetuosa corren-
teza das aguas nesse logar. 

E' tambem ca~choeira. 
(Vide o nome Itup·irú). 
Está abaixo, alguns kilometros, do 

saltete Itupane1na. 

Mboy.- Afiluente do rio Jurubatuba, 
pela margem esquerda: entre os muni
cípios de Santo Amaro e de Itapecerica. 

(Vide o nome Jurubatúba). 
Este é o lYlboy-guassú. Ha, porém, o 

Mbo,11-miriln, aflluente daquelle, pela 
margem esquerda: no municipio de Ita
pecenca. 

A) margem esquerda do ribeirão Mboy
niirim está a povoação Mboy (ou me
lhor escripto, l\Ibeiu), antigo aldeamento 
de indígenas do1nesticados, e hoje pa
rochia. 

Mboy, corruptéla de Mbe?-u, «cousa 
penhascosa, montanhosa, agrupamento de 
n1ontes, cdusa em caéhos ou cacheada, 
cousas juntas, apinhadas», palavra que, 
como ensina o padre A. R. DE MoNTOYA, 
no Tesoro de l,a lengua guarani, era em
pregada com applicação aos logares acci
dentados por penhascos, montes, ou mat
tas com arvores desiguaes na altura e 
mui juntas, apinhadas ou agglomeradas. 

o padre MANOEL DA FONSECA, na 
Vida do pacf,re Belchior de Pontes, diz : 
«Não se occupava sómente em exerci
cios espirituaes, mas, attend.éndo taµi
bem a algum commodo tempo~al dos 
índios, lhes mudou a Aldêa. . . Estava 
esta Aldêa formada e1u u1na ladeira pouco 

' . 
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alcantilada, mas com pou~a vista; por
que os montes, de que estava cercada, 
lh' a impediam, ainda que às pinheiros 
que lhe formava1n hurna conio rnuralha, 
a fixessmn 11;istosa a quern nella entra
va. . . Deste logar a mudou para outro 
pouco distante, no qual, ainda que havia 
a m~sma inconveniencia da vista pela 
visinhança dos montes, ficava comtudo 
assentada em um plano cercado de ri
beiras» . . 

A palavra, no som, não é Embahú, 
como alguns dizem; e, sim, simples
mente Mbeíu, soando o .diphtongo eí 
quasi imperceptivelmente. Por isso, a 
gente do logar pronuncía menos íncor
rectamente Embú. 

A corruptéla occorreu, portanto, menos 
na pronuncia dos naturaes e dos tnora
dores, do que na maneira de reproduzir 
na escripta; e explica-se pela difficuldade 
de reproduzir a pronuncia nasal-guttural 
do diphtongo eí e syllaba u, e pela con
fusão com a do y gottural. 

O Mboy-guassú, em suas cabeceiras, 
e até u1na certa extensão, teu1 o nome 
Guarapiranga. 

(Vide o . nome Guarapiranga). (*) 

(*) Em nota avulsa: -
Quanto aos ribeirões, Mbo'lj, corruptéla de JJ.fbohii, <1poso, 

carga». Allusivo a serem pesados ou pouco correntes esses 
ribeirões. O i sôa gutturalmeute, segundo a lição do padre 
A. R. DE MONTOY.A, em sua Arte de la lengua guarani, no 
preludio, a proposit.o da pronuncia do primeiro, sempre que 
ha dous ii :no fim da palavra. 

Meninos.- Aflluente do rio Taman
duatehy, pela margem esquerda: entre os 
municipios de S. Paulo e de S. Bernardo. 

Meninos, corrupção de Mã-n-i-na, 
«impedido». De rnã, «in1pedimento», n, 
consoante da mesma palavra rnã, ligando 
esta a i, ~estar, pôr», com a particula 
na (breve) para formar supino. 

Allusivo a ter, na fóz, nível inferior 
ao das aguas do Ta1nanduatehy; de 
sorte que suas aguas, enc_ontrando nas 
do ribeirão Tamanduatehy resistencia, 
refluern e alaga1n as margens. E' esta 
resistencia que fórn1a o ín1pedimento, 
·que o nome tupi manifesta. 

Mequieiro. -Affluente do ribeirão 
Saputantúba, no município de Iguape. 

(Vide o nome Moqueira). 

I 

M ilhã.--Serrote, no tnunicipio de Pi
racicaba. 

Milhã, corruptéla de Mi-y-ã, «empi
nada». De 1ni, partícula p&ssiva, para 
significar a cousa sobre que cahe a acção 
do verbo, anteposta ao infiniti\O, ã, «<en1-
pinar, estar en1 pé, ser a prumo », pre
cedido do y, relativo, por já estar trans
f9rmado em passivo o verbo ã, como 

' A acuna se ve. 
Este modo de formar participio pas

sivo com a anteposição da syllaha mi, é 
ensinado pelo padre Lu1z FIGUEIRA, em 
sua Arte de grani1'natica da lingua bra-. 
sílica ; mas, o padre A. R. DE MoNTOYA, 

em sua Arte de la lengua guarani, o 
co!_ltesta, dizendo que esta língua não 
tern para passivo senão a posposição pira. 

Em todo o caso, este parece ser um 
nome formado segundo a lição do padre 
LUIZ FIGUEIRA. . 

Allusivo a ser muito alcantilado o ser
rote; seu espigão é alto. 

Mirante.--Bacia notavel no rio Pa
ranapanema: no munícipio de S. SeLas
tião de Tijuco Preto. E' abaixo do salto 
Agua do .Padre, 17 kilometros. E' cal
culado seu diametro ern 600 metros. 

klirante, corruptéla de .Zrlyrõ-ti! «aguas· 
revoltas», 'fnyrõ, «revolver», ti, «agua». 

Por caµsa do predominio do accento 
em rõ, a palavra ti sôa breve. 

Allush·o a forn1arem as aguas rodo
moinho, depois de descer em desfiladeiro 
estreito, ahi precipitando-se. As aguas, 
nessa bacia ou poço, parece1n paradas; 
mas, no fundo, estão revoltas. 

E' este um bellissimo trecho do rio 
Paranapanema; porque, após o desfila
deiro, o rio alarga-se em arco de um 
e de outro lado, e mostra um como lago 
no centro formado pela bacia. 

M irinduba.-Ilha pequena granitica, 
no oceano: no municipio de Ubatuba. 
Tem a fórma elliptica. 
. Está situada em frente á fóz do rio 

Brajai1nirinduba. 

• 

Mirinduba, corruptéla de Myri-nd-ii- ~ 
bae. «pequena e apertada». De myri, 
~pequena», nd, intercalação nasal, ii, 

' ' .. 
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«apertada, rija dura», bâe, (~reve), pàr,a 
formar particípio. 

Allusivo a ·ser pequena, cercada inte
riormente de ped.ra, e ainda com arre

dões altissirnos. E o immédiato ao Ipo
ran,qa é . o J.lf oça1nbique. Essa região 
tem ahi a mesma formação. 

cifes do lado de leste; sem sacco ou ·Mocóca. - Cidade, na proxithidade 
enseaqa para abrigo, de sorte que o da serra Cubatão. E' a antiga parochia 
mar bate rijo de encontro ás rochas. de S. Sebastião da Boa Vista. 

l\<~as, o nome Mocóca é do . ribeirão, 
Misericordia.-Rio, que desaguà. no que corta a cidade, e vae desaguar no 

canal Bertioga; nasce no varzedo da Rio Pardo, pela margem direita .. 
'ilha de ~anto Aniaro, ou Guaí1nbê: no 11'locóca, norne do ribeirão, corruptéla 
municipio d~ . Santos. de J.l!úo-iquê-óg-ca, por contracção Mbo-

Misericordia, ' corrupção de §lbiiêre- J q_uJ -óg-ca, «encerrado dos lados». De 
iquê-óg-ca, contrahido err1 Jlfb'iiêrJ-iqu'-óg- <Jnbo, partic~Ia aetiva, cujo b é quasi 
ca, «tortuoso· e derramado». De rnb'iiê1:e, imperceptivel na pronuncia quando pre
~ mesmo que p'iiêre, «derramar», iquê- valece 0 1n, conform~ ·a lição dos gram-

·, og, «torc~r», co~ o suffixo ca (breve), maticos, iquê, «lado», óg, «encernir», "' 
·para fo~mar supino. . con1 o suffixo ca (breve) para' formar 

Allusivo a fazer z1gs-zags em . seu . "supino. . ' 
curso, sempre em varzea e alagadiços. All . t M 

· ~- us1vo a correr en re morros . ..1: esmo 
Mitra.-Serra, no municipio de Xi- na cidade assim é; pois que esta é ro-

ririca. dea.da de quatro morros, e o ribeirão 
Mitra, corruptéla de ·111.bo-itaru, por passa entre elles. · 

contracção Mb'-itar'u, «teso á prumo». 
l)e mbo, partícula ac~va, itaru, «teso Mocóca.-Sern1, n.o mun1c1pio de 

Natividade. a prumo». 
Allusivo a ser alcantilada esta serra, Mocóca, corruptéla de Mbo-óg-óg-ca, 

com encosta'S empinadas. por contracção ..Llfb' -óg-óg-ta, «successi-
A pren~ncia é Mitarit, com accento vamente saccado». Dé · 1nbo, partícula 

predominánte no i, e o mais se1npre activa, óg, «Saccar, arrancar», repetido 
breve e corrido. para exprimir a successão do facto, com 

o suffixo- ca .(breve), para formar supino. 
Moçambique.-Aflluente do rio Ri- Allusivo a se mostrar revolvido, com 

beira de lguape, pela margem esq,uerdã :· pedras em desord.em. 
no municipi.o de Xiririca. 

1Vloça1nbique, corrupção de Hóce .. anibi- Mocóca.-(Víde o nome J.ll.ucuóca). 
ca, por contracção HócJ -a1nbi-ca, «muito 
apertado entre duas alturas». De h<Jce, Mocotó.--N.ome dado, nos caminhos 
o mesmo que óce, aóce, çoce, açoce, para. de muitas voltas e encruzilhadas, a estes 
exprimir alturas ou cousas que sobre- pontos de juncção. 
pujam, ambi, «apertar entre duas· cou- Mocotó, corruptéla de !J1.bo-co-tóg, «me
sas», com o suffixo ca (breve), para neiar-se, fazer voltas». De 1nbo, parti
formar supino .. - O h tem som aspirado. ctila activa, cotóg, «meneiar-sé,_1 fazer 

Allusivo a correr entre paredões altos. voltas». 
Com effeii o, do ribeirão Filões para 

cima, os ribeirões e corregos cortam ja- Moéla.-Il~as, no oceano, a leste da 
zigos de grês branco inferior, formando pont~ su~ da Ilha de Sant? 1A_nzaro ou 
cavas fundas entre paredões altissimos; Guaimbe; ponta esta conhecida por Mon-
, Em seguida ao ribeirão Pilões, á mar- dúba. · . · · 

gem esquerda do rio Ribeira de Iguape, (Vide o nó.mé ·Mondúba). 
está o Iporanga, tamberil entre pare- No município de Santos. 
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, O nome. Moéla é corr~ptéJa de Mbo- quando foi fundada no mesrno se,culo 
ê-yr1.'t, «separadas, porém cotnpanheirfü:>» . . XVII, a povoação, hoje cidade de Mogy .. 
De nibo •. ·particula activa, soando 1no m1rim. Outra incongruencia, .de que o 
conforrqe a lição dos grammaticos, é. «á indígena não cogitou. 
parte, separado», yru, «companheiro», (Vide o nome Mogy-niirirn). 
pronunciado breve e corrido, por causa A verdade é que ·até agora era igno-

... do accento preponderante em é. rada a origem do t,al' nome Gruxes: 
Allusivo a parecer urna e seren1 de Ahi fica a explicação. 

facto tres. . 
Mogy-guassú.-Villa, á margetn .es

querda do rio JYiogy-:guassú. 
O non)e tu pi, p~lo som, e tam be1n a 

fórma desse pequeno archipelago seme
lhando, visto de longe, a rnoéla das aves, 
foram rnotivo para corruptéla. 

Antes de creada a · freguezia e villa de 
l\!logy~mirim, o arraial de J\1ogy-guassú · 
era séde da freguezia e tinha o no1ne 

' Mogy.-Pequeno rio que desagua no de Mogy do Campo. 
laga-mar de , Santos. O rio é um dos principaes da pro-

.1.~1.ogy, corruptéla de Mbo-2,igi, «aper- vincia de S. Paulo: e é aftluente do 
tado». De mbo, particula activa, 1,igi, Rw Grande, pela margem esquerda. 
;«aµertado, duro». il1ogy-guassú, corruptéla de Mong-

Allusiv.o a descer da serra entre pe- igau-uçú, por contracção Mong-_jgau- 'çú, 
nedias. «pantanal pegajoso extenso», De 1nong, 
.

1 
«pegajoso, visguento», i:gaú, «lama de-

Mogy das Cruzes.-Oidade, com tritos», uçú, <{grande, largo;>. 
estação na linha ferrea de 8. Paulo e · Com effeito,- em uma extensão de mais 
Rio de Janeiro. de cêm kilometros, desde a E~cara1nuç:a 

O nome primitivo era Sant'Anna das até á affluencia dos ribeirões Bornfim 
· CrúlXe$ de Boygy-mirim, segundo do- e Piauhy, ha os pantanaes famosos que 
cumentos antigos. E, por isso, escre- deram ao riQ o nome .lvlogy-igaú-' çú. 
veram alguns· que o no1ne Boygy fvi Vê-se pois, que não havia razão para 
corrompido em JJ1ogy. · dar á região de J\{ogy das Cruzes, o 

E', porém, o nome Gruxes Bogy, cor- qualificativo de 1niri'ln, contraposto de 
rupção de Çurúg-bo-yigi, «atoleiro duro>»-. g1,assú. 
De çurúg, «atolar», bo, para exprimir (Vide o nome JJtiogy das Cruxes). 
logar ou sitio, yigi, «duro, apertado». Nem tambem o inrligena jamais co-

Allusivo á extensissi1na · varzea; onde gitou de dar o nome JYiogy-mirim ao ' 
ha successivos atoleiro·s, ou pantanaes ribeirão, á cuja n1argem esquerda está 
de lama visguenta. Os animaes têm dif- a cidade do mesmo nome. ' 
ficuldade em soerguerem-se para conti- (Vide o nome Mogy-mirini). 
nuarem o . trajecto. O rio klogy-guassú tem innutneras 

A taf historia de cruxes ;no Iogar, por caçhoeiras, e tnais o salto Pirassi1;nunga, 
causa de corpos enterrados, não passa e corredeiras extensíssimas. Seu fundo 
de un1a invenção. Basta pronunciar cor- é, geral ui ente, granítico; mas, na região 
rido çurúg, para quasi soar cruxes. dos pantanaes, é arenoso. 

A · razão. por que passou a ser Mogy, A cachoeira principal é a S. Bartho- · 
lonzeu . . com o accrescimo de 1nirim, foi porque 

no seculo XVII, foi descoberto o riu (Vide 0 nome S. Bartholonieu). 
Mogy-guassú; sendo que este guassú não A corredeira n1ais extensa é a Esca-
é o contrdposto a 1nirirn, como mal o rp,rnuça. 
entenderam ·Os portuguezes desse tempo. · (Vide o no1ne Escara1nuça). . . 

(Vide o nome Mogy-guassú). Ambos esses nomes são corruptos. 
Aquelle aecrescimo, porém, não tendo As outras cachoeiras e corredeiras, 

razão de ser, acabou por desapparecer, cuja menção . vale a pena, são: Onça, 
' 
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M,ombijica, Btumado; Tira-.ca(i1iga, Su
cury, Agudo, Figueira., Indaiá, Funil, 
Sete . 'l.'aipavas, Itupéva, Tapap,uaí, Oor-

. r rego Rico e Cordão. . 
· ~ias, com o n·9me Mogy-,quassú ha 

tambem uma varzea pantanosa, proxima 
á villa . de' Caraguatatuba. Outros . a de

. nomina~ · Boyguassú. 
(Vide o nom~ Boy,quassú). 
O ·rio. Mogy-guassú tem suas · origens 

na provincia de Minas Geraes; e, após 
a affluencia do Rio Pardo, pela margem 
direita, alguns o deno1ninam Rio· Pardo, 
em vez de J.lfog.7J·,quassú, de sorte que 
este torna-se aflluente daquelle, pela 
margem esquerda. 

Finalmente, ha tambem com o nome 
Mogy-guassú uma serra entre os muni
cipios de Ytapira e do Espírito Santo 
do Pinhal, prolongando-se até além das 

· divisas com a província de Minas Ge
. raes. Sem ·duvida ha no alto della pan

- tanaes. 

· Mogy-mirim. - _ Cidade, á margem 
esquerda do ribeirão 11fovy. 

Os primeiros povoadores da região 
accresr.entaram ao nome J-Io,q'.ll a pala
vra inirim, para o distinguirern do r.io 
Mogy-guassú-, do qual é aflluente, pela 
margen1 esquerda, na supposição de que 
a palavra guassú no non1e daquelle rio 
significava «grande». 

. . 
cando «perseverantemente pegajoso», i, 
posposição de perseverança, seria isso 
um não senso, rião coincidindo o. nome 
corn essa qualidade . na agua do ribeirão. 

Moinho. ·-Afiluente do ribeirão Ta
nianduateh?/, pela margem esquerda: no 
municipio de S. Paulo .. · 

Affluente do rio Tieté, pela margen1 
esquerda, entre os n1unicipios de Porto 
Feliz e de Tieté. 

Affiuente do rio Parahyba, pela mar
g~m direita: no município de Taubaté. 

Moinho, corruptéla de §!boi-na, «del
gádo». De rnboi, o mesmo que poi, «adel
gaçar, ser delgado», com o suffixo na · 
(breve), para formar supino. Este verbo · 
poí é um dos que soffrem· a mudança 
do p em mb. 

Allusivo a correrem sempre estreitos. 

Mombaça-. Campo proximo ao logar 
em que o. ribeirão Apotribú faz tres saltos 
seguidos, antes de desaguar no rio Tieté. 

Mo1nbáça, corru1)ção de Nhu-1nbáu, 
«campo inanchado de montes». De nhü, 
«campo», rnbáu, o mesn10 que páu, mas , 
mudado o p em rnb por · causa do som 
nasal de nhit, que o antecede, «ilha, '' 
cousa intermedia». Mesmo nhü-páu óu 
nh-mubáú significa «ilhas de monte ern 
campo». 

Mas: quer o nome quer as qualidades 
· hydrograp.hicas, ·não são eguaes em uin Moléques.-Arrecifes e parcéis ao 

e em . outro. o rio é, como já foi es- lado da ilha Cardoso, ·no oceano: m·u
crípto, J!ong-igau-.' çu, por allusão ao·s nicipio de Oananéa. . 
s·eus famosos pantanaes; ao passo que Arrecifes ponteagudos, quasi em frente 
o ribeirão é simplesrnente J.11.bochi, «ruim», · á Praia Grande, no rnunicipio de S. Se
por allusão á má qualidade da agua e bastião. 
a produzir maleitas e in1paludismo, se- Moléques, corrupção de Bur-é-qu:e, · 
gundo informaram-1ne pessoas do logar. «parcéis, arrecifes». De bur, «sahir de 

Vê•se, pois, que a pal~vra mirim foi baixo d'agua», é,' «á parte_, separado», que, 
· accrescimo feito ao nome pelos primeiros posposição para assignalar ·perigo e ·ex
povoadores, por ignorarem a dífferença primir. a necessidade de cuidado na na
entre o rio e o ribeirão, quer das, qua- vegação. . 
!idades hydrographicas de cada un1, qu'er (Vide o nome Cardoso). 

· d~s nom·es respectivos, originado~ de ti .es Os ignorantes dizem que são os mari-
qualidad.es, segundo o sys~ema dos in- timos que assim denomina1n es:ses arre· 
digenas. · cifes e parcéis. Sim, elles pronunciam 

Se o nome fosse ·o. :1nee:;m<) do rio córruptan1ent.e o. nome tupi, ass~s ex:.. 
Mong-igaú-' çu, isto é, Mong-i, signifi- pressivo. ,. 
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Com effeito, ao lado da ilha Cardoso, 
ba bancos de areia e um lagedo, que 
se n1ostram á flor d'agua. 

E, quanto aos arrecifes proximos á 
Praia Grande, no município de S. Se
bastião, são duas rochas ponteagudas, 
que : de longe parecem uma só ilhota. 

Mombúca.-Aflluentes do rio Ita 
nhaen, pela margem esquerda: no mu
nicipio de Itanhaen. 

.Ha o açú e o rniri1n. 
Affluen te do rio .i.v.Iogy-guassú, pela 

margem direita; no municipio de Ribei
rão Preto. 

Mombúea, «furador ». De mo, particula 
activa, mbúca, infinitivo de púg, «arre
bentar, .furar», mudado o p em 1nb, por 
ser este um dos verbos que soffrem 
essa mudança, e mudado o g em oa 
(breve), segundo a regra dos gramn1a
ticos. 

Allusivo a descer a serra entre e por 
baixo de pedras e penhascos. 

. Mombúca.-Corredeira, no rio Mo-, 
gy-guassu. 

Ahi, pela margen1 direita, afllúe o ri
be'irão do mesmo non1e, e já mencio
nado no nome anterior. 

Mombúca, corruptéla de ]}fo-lnbi-ca, 
por causa do som guttural do i, «exces
sivamente apertado». De rno, apócope 
de moró, para exprin1ir excesso, super
lativo, etc., mbi, o 1nesmo que pi, «aper
tar, 'atar», mudado Q p em mb por 
causa do son1 nasal de 1no, com o suf
flxo ca (breve), para formar supino. 

Allusivo a estreitar-se ahi tanto o 
rio, entre rochas, que extraordinaria
mente velozes se tornam as a.guas em 
sua descida. 

Momúna.-Aflluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem direita: no mu
nicipio de Iguape. 

Alguns escrevem Camúna; mas é erro. 
(Vide o nome Caniúna). 
Momúna, corruptéla de JJ1..o-húú-na, 

«lodoso». De mo, partícula activa, húú, 
«ter lodo, borra, fézes», com o suffixo 
na (breve), para formar supino. O h 
aspirado parece um rn: dahi Mo-mú-na. 

Mondúba.-Ponta sudeste da ilha 
G-uaimbê ou de Santo "Amaro, fronteira 
á Ytaipú; e ambas formam a entrada 
das barras de Santos e de S. -Vicente. 

Mondúba, corruptélã de J.lfondíu -bo, 
«logar em que faz rebojo». De rno, par
tícula activa. ndíú, o n1esn10 que tuí, 
«rebojar», bo, posposição ou partícula 
para designar sitio ou logar. 

Allusivo ao entumecimento que ahi 
fazem as aguas, por causa do encontro 
e lucta das correntes; e, com isso, cres
cern as ondas, e vão quebrar-se alto na 
penedia. 

Com effeito, essa ponta da ilha é dif
ficil de ser transposta ou dobrada pelas -
embarcações ou navios que sahem barra 
fóra, aproando ao nordest~. 

Mongaguá.-Serra, entre os ~uni
cipios de S. Vicent~ e de Itanhaen. 

Pequeno rio, que nasce naquella serra 
e desagua no oceano, servindo de divisa · 
a aquelles dous municipios. 
. JYiongaguá, corruptéla de Mong-ayúá, 
«lama pegajosa;> . De nzong, «pegajoso, 
visguento», ayúá, «lama, limo». 

Allusivo, quanto á serra, aos panta
naes em seu cimo; e, quanto ao rio, ao 
limo espesso em seu leito e barrancas. 

Já li .1..Wonguáguá; mas é erro, se bem 
que o significado seja o mesmo. 

Monos.-Afiluente do rio Parahyba, 
pela inargem direita: entre os munici
pios de Santa Branca, de Jacarehy e 
de ~1ogy das Cruzes. 

Monos, corrupção de Mo-úú-na, «lo
doso». De rno, partícula activa, úú, o 
mesmo que húú, «lodo, limo, lan1a», 
com o suffixo na (breve), para formar 
sup1no. 

A syllaba na é pronunciada corrida e 
breve, segundo a regra ensinada pelo 
padre Lu1z FIGUEIRA, em sua Arte de 
gran11natica da lingua brasiJ;ica. 

Allusivo a criar muito limo ou lodo 
no leito e nas barrancas. 

Quando ha chuvas, torna-se volumoso. 

Monte-alto.-Serrote, no municipio 
de Jaboticabal. E' conhecido nu logar 
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pelo non1e Serrinha do Born JesitS do 
Monte Alto. 

Traducção do nome Garnbd. 
(Vide este nome). 

Monte de trigo.-Ilha, no oceano: 
pertencente ao municipio de Santos. 

Monte de trigo, corrupção de llfo-ty
aticuí~ «ponteagudo e calvo». De rnõ, 
particula activa correspondendo a ty, 
«apontar, ponta», aticiâ, «calvo, pellado 
no alto». 

Allusivo á sua altura formando ponta: 
sem vegetação alguma no cimo. Por ser 
ilha granítica e fragosa, as encostas su
periores são cobertas de capim, que se
melha, na côr, o tdgo :-dahi a corrupção. 
Na parte superior é arborisada. 

E' fundo o mat em redor della: e, 
por isso, serve de abrigo a embarcações, 
no caso de necessidade; para o que te1n 
boa barra e bom ancoradouro. 

Está situada á meia distancia, mais 
ou menos, entre a barra de Santos e 
a barra-sul de S. Sebastião. 

Monte-mór.-Villa, á margem di
reita do rio Capivary. 

Nos tempos primeiros, a povoação era 
conhecida por Capivary de cima; mais 
tarde por Agua Chóca. 

(Vide o nome Agua Ghóca). 

Montevidéo.-Ilha, no Rio Grande, 
em frente ao logar da antiga povoação 
de Santa Rita do Paraizo. 

2J1ontevidéo, corrupção de Jlfõ-ternbei
nd-é, «Separada da margem do rio:i>. De 
1nõ, particula activa para o verbo é, 
ternbei, «margenl do rio», nd, intercala
ção para ligar tembei a é, « á parte, se
parar». 

Allusivo a ser uma ilha formada por 
fendas, ou fundos, que alguma enchente 
fez na margem proxima. 

Moóca. - Afiluente do rio Ta1nan
duahy, pela margem direita: no muni
cipio de S. Paulo. 

Moóca ou Mo-óg-oa, « tapado~. De 1nn, 
apócope do 111oró, para exprimir exc~sso, 
superlativo, extensão, habi.to, peculiari-

dade, etc., óg, «tapar», com o suffixo na 
(breve), para formar supino. 

Allusivo ao facto de refluirem as suas 
aguas, quando ha enchente no ribeirão 
Tamanduatehy, formando alagamento, com 
agua de outros ribeirões e do mesrno 
Ta1nanduatehy, cujas aguas tam bem re
flúem por causa do nível superior do 
rio Tieté, em tempo de chuva. 

Em um titulo de sesmaria li llfóque; 
mas é corruptéla. 

A varzea marginal é também conhe
cida por Moóca; mas o nome é do ri
beirão. 

Moquem.-Afiluente do rio 'l'ieté, 
pela margeni direita: entre os munici
pios de Piracicaba e de Botucatú. 

Affluente do rio Itapetininga, pela 
margem direita: no município de Ita
petininga. 

Moquem, corruptéla de llfo-quê-hê, 
«dorme muito a gosto». De 1no, apó
cope de moró, para ·exprimir superla
tivo, excesso, superlativo, habito, quê, 
«dorrnir », he, «a gosto, commodamente». 
· E' tatnbem conhecido por Moquêra. 

(Vide o nome 1lfoqueira). 
Os indígenas assim denominaram al

guns ribeirões ou mes1no corregos de 
imperceptivel correnteza. 

Moqueira.-Affluente do rio Sapu
tantúba, no n1unicipio de Iguape. 

Alguns dize1n Mequeiro; mas é erro. 
O supra mP-ncionado aflluente do rio 

Tieté, que é tambem conhecido por Mo
quem. 

(Vide o nome ]!foquem) . 
.1..lfoqueira, corrnptéla de 1~Io-quér-a, 

«dorminhoco~. De mo, apócope de 1noró, 
para exprimir superlativo, habito, pecu
liaridade, excesso, quêr, «dormir», com 
o accrescimo de a (breve), por acabar 
em consoante. 

AlJusivo a seren1 quasi mortos, por sua 
lentidão, esses dois ribeirões. 

Moquetá.-Morro, á margem do ri
beirão Pirajuçára: no municipio de Ja
carehy. 

Moquetá, corruptéla de Jl1bo-iquê-itá, 
«O que serve de esteio». De mbo, par-

, 



. 
' ' 

' ' 
• 

' .. 1 ~ 

MOR 172 MOR '' . 

ticula activa, iquê, «lado, .costado», itá, 
«pilar, armação, estante, em geral cousa 
em que outra se firma». Por contracção 
Mbo·iqit' -itá. 

Allusivo a ser contraforte da serra. 
O padre A. R. DE MoNTOYA, no s.eu 

Tesoro de la lengua guarani, escreveu 
Efoquitá, confu~dindo Og-itá, «pilar de 
casa». 

Moraes. -Serra, no muniéipio de 
Cruzeiro. 

AffiueDte do rio Tieté, pela rnarge1n 
esquerda: entre os municipios de Tieté 

· e de Tatuhy. 
Moraes, corruptéla de Mo-rá, «exces

sivamente desigual ». De 1no, :ipócope de 
11ioró, para exprimir superlativo, excesso, 
rá, «desigual, altos e baixos~. E' mo e 
não po, por estar o verbo no infinitivo. 

Allusivo, quanto á serra, ás varias 
elevações irregulares que mostra ; e, 
quanto ao ribeirão. aos altos e baixos 
em seu leito. 

Moranchy.-Morro, entre os muni
·cipios de Amparo e de Campinas. 

Moranchy, corruptéla de 1lforó-ã-chy, 
contrahido ern Mor' -{i-chy, «muito em
pinado e escorregadio». De moró, o 
mesmo que poró, para exprimir super
lativo, peculiaridade, costume, excesso, 
extensão, etc., ã! « err1 pinar», chy, « es
corregar, resvalar». 

Allusivo á ser muito alcantilado, e ter 
encostas !imosas: 

Já li escripto Moranqui; e assim é 
pronunciado. 

1 

Morpian.-Nome que, segundo al
guns chronistas, os inuigenas davan1 á 
ilha de S. Vicente. 

Morpian, corrupção <le Moró-puã, «al-
. tíssimo». De moró, o n1esmo que poró, 
para exprimir superla.tivo, excesso, ha
bito, extensão, puã, «levantar, elevar, 
erguer»; verbo este que, por ter rece
bido, neste caso, a partícula rnoró, se 
faz absoluto, segundo a lição dos gra1n
maticos. Moró, e não poró, porque puã 
está no infinitivo. 

Bem se vê, portanto, que os indige
nas não podiam referir-se á ilha, senão 

sómente ás altissirnas montanhas Guba
tão, ou mesmo talvez só ás altas mon
tanhas que existem naquella ilha. 

Morrinhos.-Serra, no município de 
Cajurú: pouco elevada, porém sinuosa e 
escabrosa. 

Morrinhos, -corrupção de Moró-yi, por 
contracção Mor' -yi, «excessiv~mente ôco». 
De 1noró, o mesmo que poró, ou ·mboró, 
para exprimir superlativo, excesso, ex
tensão, habito; peculiariadade, yí, «ôco, 
concavo, abertura, seio». Este yi é pre
cedido do 1noró, e não poró ou mboró, 
por estar no infinitivo. . 

Allusivo ás grutas que tem. 
Uma é unr perfeito tunel de estrada 

de ferro; parecendo ser obra de arte. 
Atravessa a ruontanha de um lado ao 
outro. Méde l 76 n1etros de extensão, 6 
de altura e 4 de largura. 

Outra, distante do tunel tres a quatro 
kilometros, tem um portico em fórma ,de 
arco de scenario de theatro, com 200 
inetros de diametro; e por ahi é ·a ~n
trada para um enorme salão, que póde 
accon1modar, á vontade, mil pessoas mais 
ou menos, e é ern semi-circulo. As pa
redes são rerestidas de camadas, pouco 
salientes, de argilla vermelha, seme
lhando tiiolos; e o sólo é coberto de 
arêa fina, tambem vermelha. De un1 dos 
lados do salão, ha uma escavação na 
parede, com a fórma de um altar; e 
ao lado do altar uma columna bem mo
delada, sobre a qual foi fixada urna cruz 
por algurn visitante. 

Def'te salão para outro compartimento 
interior, ha duas entradas: uma de 10 
a 1~ metros de largura, e 6 de altura: 
e outra, de 2 n1etros de largura, e 5 
de altura . 

Neste compartimento interior, existe 
uma lagôa profunda, cuja ·agua é crys- · 
tallina e salina, escoando-se constante
mente por u1n canal. E ' conhecida por 
Lagôa dos Morrinhas. 

A um dos lados desta lagôa, ha uma 
galeria estreita e baixa, n:1as de grande 
extensão, povoada de vampiros, que ahi 
cruzam-se a voarem. Por ser escura, ou 
balda de luz, só cocn o auxilio-de uma 
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lanterna póde ser observada; e, ainda 
assim, é necessaria a maior precaução, 
porque o sólo é accidentado, além de 
escavado e com freque~tes soluções de 
continuidade. As paredes ~ão inuito an
fractuosas ; e o som, que fóra dalli, mal 
seria ouvido, tetn naquella galeria écho 
extraordinario. 

' 

O amigo, que ine remetteu esta des-
cripção, e a quem aproveito a opportu
nidade de agrudecer-lh'a, concluiu ex
clamando: «E' esta gruta um verdadeiro 
primor da natureza! >) . 

Com o nome Morrinhas, ha um bairro 
no municipio de Botucatú. 

Morro Azul.- 1\tlorros, no mun1c1p10 
de Patrocinio de Santa Isabel. 
. 1\iorros, no municipio de Atibaia. 

Morros, entre os municípios de Li
meira e de S. João do Rio Claro. 

Jforro A xul, corruptéla de Moró-açú, 
«altos e baixos em grande extensão». 
De 'moró, o mesmo que p or6, para ex
primir superlativo, excesso, extensão, etc., 
açú. «levnntar e altear >>_. E' rnor6 e não 
p oró, por<t ne precede o verbo no infi
nitivo. 

Allusiro a serem morros seguidos, ou 
mesmo ern grupo, formando elevações 
irregulares. 

Morro cavado. - l\1:orro, entre os 
rnunicipios de S~rocaba e de Piedade_. 

J.l.forro cavado, corrupção de J.11oró-qua
abá, «n1uito esburacado por natureza>). 
De 1nor6 o 1nesmo que por6, para ex
primir na cousa a acção propria em re
lação ao verbo, além de exprimir excesso, 
superlativo, extensão, habito, etc., em ou
tros casos, qua, «esburacan), abá, «mui
to)>, com referencia ao verbo qua. 

Allusivo a ter cavernas. 

Morro do Ouro.-1\!Iorro notabilís
simo, no município de Apiahy. E' gra
nitico e inteiramente pellado. Eleva-se 
200 metroR acima do nivel do regato 
que '-O ladêa. 

Morro .do Ouro, corrupção de JJforó
rõ, «revolto interiormente por sua pro
pria ·natureza». De 1noró, o 1nesmo que 

poró, para expri,mir na cousa a acção 
propria em relação ao verbo, além de 
exprimir excesso, superlativo, extensão, 
habito, etc., em outros casos, rõ, . «re
volver interiormente». A palavra nioró 
é empregada em vez de p oró, por an
teceder o infinitivo. 

Al!usivo á sua natureza: mineral. · 
Coinciclin<lo esta nàtureza mineral com 

o som do nome tupi, foi aceita a cor
rupção M orro do Ouro; e, de facto, sendo 
explorado, ahi encontraram signaes in
dicativos da existencia desse precioso 
metal. Um d('sastre, em que morreratn 
mais de u~a centena de pessoas, ·desa
nimou os exploradores. 

Morro Grande. - }forro, entre os 
municípios de Atibaia, de Bragança, e 
de Santo Antonio da Cachoeira. 

1\iiorro, no municipio de S. José dos 
Campos. · 

Morro, entre cs municipios de Naza
reth, de Conceição dos Guarulhos e de 
Mogy das Cruzes. 

l\!Iorro, no municipio de Apiahy. 
Morro, no município de S. João do 

Rio Claro. 
Morro Grande, corrupção de Jloró

áquâ-ni, «muito alto ou muito extenso». 
Por contracção Moró-'quâ-ni. De rnoró, 
para exprimir, neste caso, superlativo, 
excesso, extensão, áquâ, «ponta», ni , 
adverbio afiirn1ativo. O tupi, para dizer 
que uma cousa sobrepu}a outra, usa da 
palavra co1nposta áquâ-n'i, e por estar 
empregada neste nome e ter som nasal, 
foi usado moró, em vez de poró, que· 
tornou absoluto aquelle verbo~ segundo 
a lição do padre A. R. DE :MONTOYA, 
em sua A rte de la lengua guarani, e 
a do padre Luiz FIGUEIRA, em sua 
Arte de grarrnmatica da língua brasilica. 
Por isso, o nome póde significar que 
sobrepuja em al tura ou e1n extensão. 

Assim, pois, M orro Grande, sendo uma 
corruptéla, póde ser considerado ta1nbem 
uma traducção, sómente quanto á pala
vra Grande. 

Morro Pellado. - (Vide o nome 
S aboó). 

' • • 1 
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M-orros, nos municipios de S. Ber
nardo, de Jundiahy e de S. João do Rio 
Claro. 

' 
Cabeceira do ribeirão Jacarehy, af-

fiuente do rio Jaguary, pela margem 
esquerda: no mesmo município. 

Mosquito, corrupção de Mo-gui-ii-ta, 
Morro Sellado.- (Vide o non1e Sel- «extensas cavernas resvaladias». De mo, 

lado). · apócope de moró, para exprimir super

Morro Vermelho.- Morros e, e1n 
geral, espigões en1 voltas ou zigs-zaas, 
nos municípios de S. Paulo, S. Bernardo 

. e en1 muitos outros. 
Morro Verr1nelho, corrupção de Moró

yete, «muito tortuoso» . De 1noró, para 
exprimir superlativo, excesso, extensão 
peculiaridade, etc., yere, «voltear». Jf.orJ 
e não poró, porque precede o verbo no 
infinitivo. 

lativo, excesso, extensão, peculiaridade, 
etc., tornando absoluto o verbo gui, «ca
vernar, ser cavernoso, logar em baixo ou 
inferior», ií, resvalar, escorregar», com 
o suffixo ta (breve), para formar supino. 
E' 1no, e não poró, porque o verbo gui 
está no infinitivo. 

Morumby.-1\iiorro, entre 
rões Pinheiros e Pirajuçára: 
cípio de Santo A1naro. 

Allusivo a cavernas, na serra. 
Quanto ao corrego que, com o nome 

Taboão, é uma das cabeceiras do ribei
r~o Jacarehy, o nome J.Vlosquito é cor-
rupção de ~vlo-gui-ií-ta, «leito lodoso ». 

os ribei- De mo, a pócope de moró, para exprimir 
no· muni- superlativo, excesso, peculiaridade, habito, 

Morumby, corruptéla de Moró-i~-bi, 
por contracção Mor' -ii-bi, «resvaladou
ros n1uitos altos». De moró, o n1esmo 
que poró, para exprimir superlativo, ex
cesso, extensão, peculiaridade, etc.. ií, 
«resvalar», bi, «alçar, levantar». .il1oró, 
e não poró, por estarem no infinitivo os 
verbos. A1nbos os verbos, por isso se 
tornaram absolutos. 

Allusivo a seren1 muito alcantiladas 
suas encostas. E' conhecido tambem por 
Morro-pellado. 

etc., gu~. «logar inferior em baixo», ii, 
«ser SUJO, manchado», corn o suffixo ta 
(breve), para formar supino. 

Allusivo a ter lodo ou limo no fundo. 
Os indígenas sohiam denominar, na 

inesma região, Jogares varios com nomes 
que, ainda que soando identicamente, 
tinham diversa significação. 

l\. corrupção proveiu do facto de se 
reproduzirem muito as moscas e mos
quitos, quer no serrote, quer no corrego, 
por causa das lamas e do lodo. 

Este serrote Mosquito é uma rami
ficação da serra Mantiqueira. 

Morungáva.--Affluente do Jtio Par- Ha ta1nbfün. um ribeirão Mosquito, 
do, pela 111araem direita: entre os mu- ·a.filuente do no Paranapanenia, pela 
nicipios de S~nta Barbara do Rio Pardo margem direita: ~o município de Campos 
e de Lençóes. Novos de Para nDpanema. Devo ser a 

J.Vlorungá1:a, corruptéla de Mboró-huú- mesm a corruptéla. 
ng-ába, por contracção Mbor'-huú-ng
ába, «constantemente turvo», De rnboró, 
para expritnir peculiaridade, habito, ex
cesso, superlativo, etc., húú, «lama, lodo, 
borra, fézes», ng, intercalação por ter 
som nasal a palavra húú, e para li gai-o 
a ába, partícula para exprin1ir logar, 
modo, causa, destino, instrumento, etc. 

Com effeito, este ribeirão terr1 turras 
as aguas. 

Mosquito.-Serra, no mun1cip10 de 
Santo Antonio da Cachoeira. 

Motim. - Aflluente do rio_Parahyba, 
pela margeu1 esquerda: entre os n1uni
cipios de Santa Branca, de J acarehy e 
de l\1qgy das Cruzes, aos quaes serve de 
divisa com o nome Putehy. 

(Vide o nome Poti1n). 

Mucuóca.-Pequeno rio, que desa
gua no oceano: no n1unicipio de Cara
guatatuba. 

Jl![ucuóca, corruptéla de. Mbúgc"rt-yócúe. · 
contrah.ido em Mbuc'-yócúe, «arreben-
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tado uma ou- outra vez». De mbug, o tas, porque a estrada antiga para Jun
mesmo que pú.q, «arrebentar», coin o diahy as faz. 
suffixo ca (breve), para formar supino, A serra, bem como 0 morro, tem a 
yóf'úe, «uma ou outra vez, de vez em formação de schistos argillosos; e, não 
quando»· attingindo o morro a mais de 800 me-

Allusivo a forn1ar uma lagôa, a qual tros, é visto do pico Jaraguá, cuja alti
quando muito cheia, arrebenta, esva- tudc é de mais de 1.100 metros. 
siando no oceano as aguas. 

Mursa.-Morro, no município de Jun· 
diahy. 

Mursa, corrupção de .il!Io-ôce, «n1uito· 
alto». De rno, apóeope de rnoró, para 
exprimir superlativo, excesso, extensão, 
etc., ôce, o mesmo que aôce, hôce, çôce, 
«sobrepujar». Em vez de 1noró, é rno, 
porque ôre está no infinitivo; e tornou-se 
absol uto, segundo a lição dos gramn1a
ticos. 

Allusivo a ser morro superposto a 
outros, com altitude consideravel. 

Está situado quasi ná mesma latitude 
do Morro-Agudo da serra Japy. 

E', com effeito, um morro grande, não 
sómente por sua altura, como tambem 
pela área .que occupa. Tem fórma de 
pico, sobre larguissima base circular, for-. 
n1an<lo a serra denominada das Sete J7ol-

' 

.. 

Murundú. - Affluente do ribeirão 
Una, pela margem esqúerda: no muni
cípio de Una. 

Murundú, corruptela de Myrô-nd-húú, 
«lodo revolto». De myrõ, o mesmo 'que 
1)yrõ, «revolver », rul, intercalação por 
causa do som nasal de myrõ, e a fim 
de ligai-o a húú, «lodo, borra, fézes». 

Este nome Myrõ-nd-húú, ora tradu
zido litteralmente «lodo revolto», sohia 
ser applicado pelos indígenas aos rios e 
ribeirões turvos. 

Tambem quando · queren1 assignalar 
uma grande confusão de pessoas ou de 
cousas, dizem myrõ·nd1;, «tnuita desor
dem». O som guttural de y fére igual
mente o i final, segundo a regra ensi
nada pelos grammaticos. Murundú, -
tal é a pronuncia. 

• 

• 

( . 
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Nanan.- Afiluente do rio Jundi'ahy

mi1·i1n, pela rnargem direita: no mu
nicípio de Jundiahy. 

Nanan, corruptéla de Na-nhã, «não 
corrente». De na, parti cu la de negação 
precedendo verbo, nhã, «correr». 

E ' tarnbem conhecido pelos moradores 
do logar como Pedrinhas e Argolinha;:;. 

Allusivo a ser quasi parado, parecendo 
extenso e comprido alagadiço, e não pro
priamente corrego. 

• Natividade.- Villa, situada a tres ki-
lometros da margem direita do rio Pa
rahybuna, na região entre rio e o Pa
rahytinga. 

Nazareth.·- Villa, á margem esquer
da do rio Atibaia. Está situada sobre 
um inorro de subida íngreme. 

Neblina. - Afilu~nte do rio Para
napaneuza, pela margeru esquerda: no 

n1un1 c1rHo <le S. Sebastião do Tijuco 
Preto. 

J{eblina, corruptéla de l-lhe-1nbi-na, 
«afundado ». De nhe, reciproco, para ex
primir a acçáo da.- cousa sobre si rnes
n1a, 1nbi, o nlesmo que JJÍ, «fundar, bai
xar», com o suffixo na (breve), para for-. -

inar SUIJIUO. 

Con1 effeito, as aguas desse corrego 
cayararn fundo o leito. 

Na região em qne corre este affiuente 
do ParaualJanc1na ha a pedra preciosa 
denon1inada dga.tlui. 

Nhundiahy.- Aflluente do Una d'al
dêa , pela marge1n esquerda: no murn
cipio de I guape. 

N hund1iahy, corruptéla de J,.ú-ndi-aí, 
«muitos alagadiços, e altos e baixos» . 
De yú, «alagadiço», ndi, «rnuitos» , aí, 
«altos e baixos» . · · 

Já li Nhundia hú. 
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O'.---Povoação antiga, desde 161 O. A. 

. capelJa data de 1618. Passou depois á 
'freguezia; e ainda hoje o é. 

O nome é do orago: , Nossa Senhora 
do O'. Anteriormente, era Nossa Senhora 
da 8xpectação, ou da Espe'fança. 

Olaria.-Aflluente do rio Sorocaba. 
~ , 

pela margem esquerda: no municipio de 
· Sorocaba. 

Affluente do Rio Verde, pela margem 
direita: no municipio de S. tlosé do Rio 
Pardo. O Rio Verde afflúe no Rio Pardo, 
pela 1nargem esquerda. 

São mais . corregos do que ri beirões. 
Olaria; corrupç.ão de H-o-rá-rí, «Suc

cessivan1ente desigual». De h, relatLvo, 
por haver r no no.me, o, reciproco, para 
exprimir plural e cornmunicação de üns 
con1 outros, râ, «desigual, altos e baixos», 
ri, posposição o mesmo que rehé, signi
ficando, neste caso, «Successiva mente». 

. , 
Allusivo a desceren1 as aguas enca-

choeiradas, e com successivas quédas. 

Olhos d' Agua (Sant'Anría dos).
Freguezia, no município .de Batataes. 

Onça.--Morro, no 1nunicipio do Ipu
ranga. 

Onça, corrupção de 1-Iôce, «o n1ais alto». 
De hôce, «sobrepujar». 

' 

. Onça. - Corredeira, no no .L11ogy-, 
guassu. 

, 

Onça, corrupção de Hôce, para ex
primir superlativo . 

Allusivo a ter ahi o rio muito in
greme o leito; de sorte que as aguas 
descen1 eom extraordinaria velocidade. 

Onça.-Afiluente do rio Una d' Aldêa, 
pela rnarg~tn direita: no município de 
Iguape. 

Afiluente do rio Pctranapane·ma,, pela 
n1argem direita : no 1nunicipio de Cam
pos N 9vos de Paranapanema. 

Affluente do rio Tatuhy, pela n1argem · 
esquerda: no municipio de Tatuhy. 

Aflluente do .rio Tieté, pela margerh 
direita: no tnunicipio de Tieté. 

Affluente do riu 1l!Iogy-guassú, pela 
marge1n esquerda: no rnunicipio de Es
pírito Santo de Barretos. 

Afiluente do rio Mogy-guassú, pela 
margern direita: no município de Ribei
rão Preto . 

Affluente do rio Jacaré-pipira-rnirirn, 
pela margem direita: no município de 
S. Carlos do Pinhal. 

Sen1pre que o leito do ribeirão é in
greme, .os indígenas sohem usar,. entre 
outros no1nes, da palavra hôce, «sobre-·. pujar». 

Todos estes ribeirões têtn cachoeiras 
e saltos, assim como voltas e gargantas. 
São rnuito correntes. 
· Nada, pois, ten1 com o animal feroz; 
cujo nome corrupto é onça, a denomi-

.. 
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nação dada pelos indigenas a · esses ri
beirões . 

(Vide o nome Jaguary). 

Onça Parda.-Affluente do ribeirão 
Piranga, pela margem esquerda: no n1u
nicipio de Iguape. 

Aquelle Piranga é afiluente do rio 
Juquiá. ~ 

Onça Parda, corrupção de Hôce-paí-ta, 
~excessivareente pendurado». De hôce, 
para exprimir superlativo, paí, «depen
durar», com o suffixo ta (breve),. para 
formar supino. 

Allusivo a descerem suas aguas quasi 
em cascata, nos primeiros dez kilome
tros. 

Orissanga. - .Affiuente do rio Ja
guary-mirim, pela margem direita: no 
municipio de S. João da Boa Vista. 

Orissanga, corruptéla de Iroiçâ-nrJa, 
' «agua esfriada». De i, «agua, rio», roi
çã, «esfriar», com o suffixo nga (breve), 
para formar supino. 

Allusivo a nascer quente; e, depois, 
em seu curso, e8friar-se. 

Com effeito, este ribeirão vem <la serra 
das Caldas, na província de Minas Ge
raes; e sem duvida o indígena, assiln 
nomeando . este ribeirão, quiz assignalar, 
nas suas cabeceiras, aguas thermaes. 

' 

Ostras (das).-Pequeno rio que nasce 
na serra n1arititna e desagua no oceano: 
no municipio de Ubatuba. 

Ostras, corrupção de 0-terõ, «torci
do, torto». De o, r eciproco, para expri
mir plural, terõ,. «torcido, torto)>. A pa
lavra terõ é pronunciada breve e cor
rida, por estar em o, inicial, o accento 
predominante :-dahi a corrupção. 

Allusivo ás muitas voltas que dá. 
O facto de ter ostras é commun1 aos 

outros rios que desaguam no oceano. 

Ouro.-á.flluente do ribeirão Chibarro, 
pela margem direita: no municipio de 
Araraquara. 

Ouro, corrupção de Húú-ru, • «lama
centu, pantanoso». De húú, «lama po
dre, lodo, fézes, borra», ru, «ter e1n SÍ» . . 

Allusivo a que este ribeirfio te1n var
zeas pantanosas, ás suns margens: e de 
taes varzeas é extrahido o barro para 
as olarias. 

Ouro Leve.-Affluente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem direita: 
no municipio de Iguape. 

Ouro-leve, corrupção de Oií-hece, «suc
cessivamente sujo». De ií, «:-;ujo», pre
cedido de o, recipruco, hece o mesrno 
que rehé, significando, neste caso, <<suc
cessivamente». 

Allusivo a ter litnoso o leito. E' cor
rego . 

• 
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Pacaembú.-Affluente do rio Tieté, 

pela margein esquerda: no n1unicipio de 
S. Paulo. E' mesn10 nos arredores da 
cidade. 

Pacaenibú, corruptéla de Paã-nga-hê-
1nb-hu, «atoladiço, e barra alagada ». De 
paã, «atolar», nga (breve), para formar 
supino, hê, «sahida, barra, fóz», rnb, in
tercalação por ser nasal a palavra he, 
e para ligal-a a hu, «alagar». 

Allusivo a ter pantano no leito; e, 
em consequencia de refl.uirem suas aguas, 
alagar na barra as margens. 

E' um carrego. 

Pacáu.- Af:lluente do rio Jacaré-p1:
pira-1nü·ún, pela 1nargem direita: no mu
nicípio de S. Carlos do Pinhal. 

Pacáu, corruptéla de Po-quáy, <' tetn 
gargantas». De po, «Contêr», quây, «gar
ganta, pescoço, cintura, e1nfim a parte 
que se estreita». 

Allusivo a estreitar-se, em rn ui tos lo
gares, entre margens altas. 

E' encachoeirado. 

Paciencia.-Morro, na ilha Guai1nbê 
ou de Santo Anzaro, no municipio de 
Santos. E' na extremidade austral da 
ilha. 

Paciencia, corrupção de Pé-cy-hecê, 
<frente resvaladia». De pé, «superficie>, 
cy, «liso, escorregadio, resvaladio », hecê 
o mesrno que rehé, significando neste caso, 
«frente», e .tendo tam bem' o som nasal 
por causa da palavra anterior . 

.. 

A palavra hecê é pronunciada cor
rida e breve, conforme a lição do padre 
Lu1z ],IGUEIRA, em sua Arte de gra1n-
1natica da lingua brasilica, por estar 
em cy o accento predominante. 

Allusivo a ter a face austral em res
valadouro: sendo a face -sudoeste ligada 
á serra. 

Ha tamben1 um morro Paciencia· no 
municipio de Ubatuba, com os mesmos 
caracteristieos physicos. 

Paciencia.-Pequeno rio que desa
gua na enseada Ptcinguaba: no .1nun1-
cipio de Ubatuba. 

Pacienc'ia, corrupção de Pecê-hê-çái, 
«curto e barra esparzida>. De pece, 
«pedaço, curto», hê, «sabida», çáí, «es
parzir». A palavra çáí é pronunciada 
breve e corrida por causa do accento 
predominante em he. 

Allusivo a ser curto e a alagar-se na 
fóz. -

Nasce no 1norro Paciencia, mencio
nado no non1e anterior, soando quas1 o 
n1esmo, mas com significado diverso, 
conforme o jogo linguístico, de que os 
indigenas faziam uso para nomear lo
gares varios em uma mesma região. 

E' encachoeirado até a varzea~ 

Paciencia.-Affiuente do rio Sapit
cahy, pela margem direita: entre os mu
nicípios da Franca e, do Carmo. 

Paciencia, corrupção de Po-haci-he
çáí, «maleitoso e barra esparzida». De 

• 
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po, «conter», haci, «doença, dôr», h"é, 
. c:sahida, barra, fóz», çáí, .«esparzir, es
tender». A palavra çá't é pronunciada 
breve e corrida por cansa do accento 
prt:tdotninante •en1 he. 

Contrahido en1 P '-' aci-he-çái, porque 
em co1nposição, as palavras começadas 
por h, o podem perder para n1elhor .eu
phonia. Sobretudo corn a partícula po e 
con1 a palavra porá, ha quasi sempre 
contracção. 

De pai, «dependurar», com o suflixo ta 
(breve}, para for1nar supino, ndi, «mui
tos», yêre, «volta» .. 

Allusiyo a ter íngreme o leito, for
n1anrto cn~catas e cachoeiras; e a ser 
muito sinuoso. 

Pae-eará. - Extrema varzea, ao lado 
do n10-rro Ytapenia: em frente á cidade 
de Sanlos e aos Oderinhos, na margem 
opposta do canal. 

T>ae-cará, corrupção de Po-(/curaá, 
«enseada extensa». De po, para expri
rr1ir neste caso, superl ativo, acuraá, «en

Pacú.-Cachoeira, no rio Paranapa- seada». 
nema, abaixo da fóz do rio 11ibagy (este 

Allusivo a ter alagada a barra; e a 
ser muito doentio. 

· , t ·t · d · · Allusivo a ser uma varzea que, ás rio pertence ao ern ono a prov1nc1a 
de Paraná), e entre as cachoeira:; Piau vezes, se alaga. 
e Laranjeira. · 

Paineiras.- Affiuente do rio Juque-
Pacú, corruptéla de Pá-cite, «torcida». ry, pela 111argem esquerda: no rnunici-

De pá, infinitivo de apá, «torcer, en- pio de s. Paulo. ~ 
tortar», cue, partícula de . preteri to. . -

Allusivo a fazer o canal uma curva Paineiras, corrupçao de I'áí-ie-'iêre, 
entre o ilhote que ahi existe e a n1ar- «derran1a-se,~~pendura<lo » . De páí, «?e
gen1 direita do rio. O canal é estreito,. pen~lur~r»~ i.ere, «d~rran~ar_>:i . preced1~0 
e obstruido de pedras: sua prof utldídade ue ie, 1 ecipr oco, Pª1 ª ex pi imir a acçao 
é, em geral, <le um metro, mais ou me- da cous~ sobre s1 me~ma. . 
nos· sua extensão n1ais de un1 kilome- Allus1vo a ter o leito e1up1nado, e a 
tro.' ' ter, quasi na sua fóz, um salto, cuja 

Antes de cheo·ar a um banco de cas- altura é superior a dez metros; e por 
calho, que prece~le o ilhote, 0 rio alar- ahi se derrama inteiro. 
ga-se muito, com baixios e1n toda a lar
gura: e ahi, ao lado direito do banco 
de cascalho, começa verdadeiran1ente a 
cachoeira, onde as aguas correm ex
traordinaria1n ente. 

Não tem, portanto, o nome desta ca
choeira relação , algu1na com o pacú, 
peixe. 

Pacuiba.- Praia, na ilha de S. Se
bastião: no municipio de Villa Bella. 

Pacuiba, corruptéla de Picuí-bo, «re
volver», bo (breve), para formar supino, 

~llusivo a ser ahi muito forte a ar
rebentação das ondas.-

Padre André.-Afiluente <lo rio Ja
cupiranga, · pela margem esquerda: no 
n1unicipio de Iguape. 

Pcidré André, corrupção de Paí-ta-ndi
yêre, «dependurado, e 'muitas voltas». 

Paiolinho.- -E' a actual villa da Re
dempção. 

(Vide o non1e Rede112pção). 

Paixão. - Lagôa, no n1unicipio de Es
pirito Santo de Barretos. 

Pa·ixão, corrupção de lupá-cang, «la
gôa secca». De iupá, «lagôa», c..tug, 
«secco, enxuto» . 

Palhal.-Atlluente do rio Una do 
Prelado, pela margem esquerda: no rnu
nici}Jio de Igua pe. 

Palhal, corrupção de Paí-há, «depen
durado». De paí, «dependurado», com 
o accrescimo de ha, o mesmo que ába, 
para exprimir logar, modo, instrun1ento, 
intento, fim, causa, etc. 

Allu~i\·o ao leito ingreme, corn ca
choeiras, saltos e cascatas. 

, 
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Palmeiras.- Afiluente do rio l'ara
hybuna, pela margem esquerda: no mu
nicipio <le NatiYidade. 

A povoação, séde da parochia Bairrv 
Alto, é á n1argem direita deste ribeirão. 

Affluente ,.,do rio ·Tieté, pela margem 
direita: logo a baixo da cachoeira Matto
secco, no 1nunicipio de Araraquara. 

Aflluente ,do rio 11:eté, pela inargern 
direita: no n1unicipio de Espirito Santo 
de Barretos. 

A grande lagôa Baci~ry é á margem 
direi ta d est8 ri beirão. 

(Vide o nome Bacury). 
Affl uente do ribeirão Cocaes, pela mar

gem esquerda; e este Çocaes, affiuent e 
do rio Jaguáry, pela rnargem direita: 
no município de 8anta Cruz das Pal
rneiras. A villa deste non1 e está á mar-
•gem do corrego I'aln1e1'ras. 

(Vide o nome Cocaes). 
Pal1neiras, corrupção <le Paã-rrâ yêre, 

«derramado e atoladiço ». De pali, «ato
lar, atoleiro», 1niyére, «derramar», sendo 
para notar que o verbo é piyêre, e q ne 
o p é mudado e1n ni por causa do son1 
nasal de paã. 

Allusivo a transbordarem-se suas aguas 
no tempo das chuvas; e, cessando estas, 
as margens alagadas forrnan1 pantano. 

E' possivel que, nesses lagares, exis
tam palniei.ras; inas disso não cogitou 
o indígena para denominar esses ribei
rões e corrego, e palnieira não é palavra 
tupi. 

Palmital.-Affiuente do rio Ribeira 
de Iguape, pela marge1n esquerda: nos 
municipios de Apiahy e Xiririca. 

Affluente do rio Paranapanetna, pela 
margem direi t.a: urn, no rnunicipio de 
San ta Barbara do Rio Pardo; outro, no 
município de Campos Novos de Para
napanema. 

Affiuente do rio Taquary, pela mar
gem direita: entre os municípios de Bom 
Successo e de Itapeva da Faxina. 

Afiluente do rio ltapetininga, pela 
margern direita: no inunicipio do Es
pirito Santo da Boa Vista. 

Serras, com o mesn10 nome, quer no 
municipio de Redempção, quer no rnu
nicipio de Espirito S~nto da Boa Vista. 

.Saltos terriveis no rio Paranapanen1a: 
município de S. Sebastião de Tíjuco Preto. 

Pi,ilJJiital, corrupção de Pó-haíu2e-itá, 
por contração Pó-haívi'-itá, «paredes a 
pique, saltos». De pó, «salto», hrânie, 
«a pique», i tá, «annação, pilar, estante, 
etc. ». 

Isto quanto aos rios e ribeirões. 
Quanto ás serras, Pahnital é corrnp

ção de Pó-hoí1ne-i tá, por contracção Pó
haínz'-itá, «paredão excessivamente a pi
que ». De pó o mesmo que poró, de que 
é apócope, para exprin1ir superlati vo, 
ex r,es~o, extensão, habito, etc., haíme, 
«a pique», itá, «armação, pilar, estante, 
etc.». 

Com effeito, essas serras são alcan
tilad as; e ten1 altitude superior a 800 
meLros. 

Os indígenas sohiam dar a logares 
varios na rnesrna região non1es ide,nticos · 
no som, mas differentes no significado. 

No afflaente do rio R ibeira de lguape, 
o leito apresenta tuna cascata com dez 
quédas successivas: e o desnivelamento 
é tão enorme que a temperatura da pri
meira quéda é diversa da da ultin1a, di
versa tam bem a flora. 

Os denorninados Saltos do Palmital 
são o 1naior obstaculo do rio Parana
panena. O rio faz esquinas entre pa
redõei::, cuja altura é de 50 a 70 metros. 
A margem esquerda do rio póde ser con
siderada de passagem impossivel; mas, 
á margem direita, en1 canal de largura 
irregular, entre a n1es1na margem e um 
extenso e larg0 lageado, é difficil, porém 
não impossível, a passagem e é por ahi, 
e mediante picadas nas mattas, tanto 
no extremo superior, con10 no extremo 
inférior, que se faz a baldeação das car
gas. 

Os dous saltos principaes têm: o de 
cima, 6ro, l 6 de altura, e o de baixo, 4m,g4; 
e são separados por uma bacia ou poço, 
onde as aguas con10 que permanecem 
ern deposito, segundo a apparencia: nesta 
bacia ou poço, fazem rodomoinho, e se
guem rio abaixo, até cahirem do ultimo 
salto. 

A , extensão da cachoeira é. de rneio 
kilometro, mais ou menos. 

\ 
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Os saltos e paredões'. nos outros men
cionados ribeirões são de menor impor
tancia. 

Vê-se, pois, que não se trata de pal
mares que dão o palmito, e que, aliás, 
pódem ahi existir en1 abundancia. Nem 
palmito é da lingua tupi; nem o indí
gena cogitaria disso para denominar esses 
logares. Palmito é tuã. 

Pamoná-Affluente do rio Parahy
tinga, pela margen1 direita: no muni
cipio de Redempção. 

Pamoná, corruptéla de Paã-nioná «tur
vo e atoladiço». De pai'i, «atolar», utoná, 
«mesclar, borrar, turvar». 

Allusivo a ter lamoso o Jeito, e a 
estar constantemente revolvido; de ::;orte 
que suas aguas mostram-se --turvas. 

Pantáno.--Serra, entre os mnnici
pios de Bragança e de Amparo. O morro 
Capitão-mór pertence a esta serra: e o 
riome é particulado. 

Affluente do rio Jaguary, pela margem 
direita: no n1 unicí pio de Bragança. Nasce 
n'aquella serra;· e alguns moradores do 
logar querem que, reunido ao corrego 
«do Arraial», fónne com este o Passa 
Tres, sem uma ju8tifieativa para tal enur-

, midade, relativanrnnte á geographia in
digena: o ]>assa Tres é o me::;mo Pan
táno, depoi1:> de receber ás aguas do so
bredito corrego. 

Os indígenas sohiam dar a logares 
diversos na mesma região nomes iden
ticos ou quasi identicos no som, mas dif
ferentes no significado. Pantáno, non1e 
da serra, é corruptéla de Po-atà-'na, 
contrahido em P' -atã-na, e nasalisado 
o primeiro a, por causa da pronuncia 
nasal do segundo, a qual, segundo a lição 
do padre A. R. DE MoNTOYA, em seu 
Tesoro d~ la lengua guarani, fére todas 
as vogaes da mesma palavra: P'-atã-na, 
q1nuito erecto». De po, apócope de porá, 
para exprimir superlativo, excesso, ex
tensão, habito, etc., atã, «erecto, teso», 
eo~ o suffixo na (breve), para formar 
sup1no. 

Pantáno, nome do ribeirão é corrup
téla de Paã-tã-na, «atoladiço, duro».' De 

µaà, «atolar», th, apócope de tatfl,, «duro, 
forte». co1n o suffixo na (breve), para 
formar supino. 

Allusjvo a ter pantanal em suas mar-
gens. 

A margem sobre a qual foi construida 
a estrada entre Bragança e Amparo, não 
o n1ostra, porque ahi foi necessario fazer 
aterrado. 

Pantáno.- Affiuente do rio Mogy
guassú, pela margem esquerda: no mu
nicípio de Uelém do Descalvado. 

Pantáno, corruptéla dePã-tã-nl, «golpe 
<lurissi mo ». De pã, «golpe, pancada», tô., 
apócope de tãtã., «duro, forte», rà, pos
posição allirn1ativa, com pronuncia breve. 
- Allusiro ao famoso salto que ha neste 

ribeirão. E' 'a prumo a muralha grani
tica, ela qual se despenham com estrondo 
medonho as aguas. ~ua altura é de n1ais 
de 40 inetros. r 

Ao mesmo tempo, este ribeirão de.sa
gua no rio llfogy-gussú,justamente quan
do já ten1 cornrça<lo os pantanaes deste 
rio. Esta parte do rio lllogy-guassú é 
paã-tã-na, «atoleiro duro», de sorte que 
o inuigena fez assim u1n gracioso jogo 
linguistico. 

O estudo destas denominações fixou 
en1 mim a opinião de que a palavra 
pantáno, não é portugueza, e sirr1 tu pi; 
e deve ser pronunciada pan.tána, e não 
17ántano. . 

O lexicographo MoRAES, quando es
creveu que deve ser pantáno, para me
lhor corresponder á vantána, ouviu cau
tar o gallo sem:. poder dizer onde. 

O lexicographo AULETE, este agar
rou-se con1 unhas e dentes á ·1uesn111 
palavra na lingua hespanhola, con10 se 
tambe1n os hespanhóes não a houves8em 
levado da America: O padre A. R. DE 
1.iONTOYA, em seu Tesoro de la lengua 
guarani, na palavra paã, bem indica 
que na lingua hespanhola, não havia 
pantana. 

Ha um corrego Pantana, atlluente do 
Rio Pardo, pela margern esquerda: no 
municipio de Ribeirão Preto. 

Pantojo.- Morro, no municipio de 
S. Roque. 
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Pantojo, corruptéla de Paã-túyu, «bar
ro atoladiço». De paã, «atolar», túyu; 
«lama, lodo, barro». E' pronunciada Pan
tú}u. 

da serr~ Mantiqueira; e, penetrando na 
provincia do Rio de Janeiro, banha 1nui
tos de seus mais importantes municípios, 
e desagua no oceano, em S. João da 
Barra. Allusivo a ser pantanoso; sem em

bargo de excellente calcareo, especial
rnente do bello marn1ore verde que possúe. 

Parahybai corruptéla de Poró-aíb-a, 
contrahido em Por' -aíb-a, «excessiva-
1nente escabroso». De poró, para expri

Paquetá.-Suburbio proximo á ci- mir superlativo, excesso, extensão, ha-
dade de Santos. bito, etc., aíb, «máu», com o accrescimo 

I 
de a (breve), por acabar em consoante, 

Paquetá.-E' 
de Itapetininga. 

um suburbio da cidade segundo a lição dos grnminaticos. . 

Não é nome dado pelos indigenas. 
Por ser logar de residencia ou de pouso 
de morpheticos, algun1 individuo lein
brou-se de amenisar o facto com o nome 
Paquetá. 

Hoje essa rancharia ele morpheticos 
tem o norne- Villa Rio Branco. A razão 
de tal denominação ninguem a dá. Foi 
uma phantasia como a do nome Paquetá. 

Pará.-Affluentc do rio T1eté, pela 
· margem esquerda: no mnnicipiu de Tieté. 

Parâ, corruptéla de l'/-rá, «leito de
sigual». De pi, «Centro, fundo», rá, «de
sigual, mal nivelado». 

Allusivo a ser encachoeirado. 

Allusivo a ter no leito muitas obs
trncções, bancos de areia, cachoeiras e 
saltos, cotno o- que se vê no municipio 
de Queluz, que tornam impraticavel sua 
navegação regu~ar; além dos banhados 
marginaes, produzindo molestias. São 
turvas as suas aguas. 

Tam be1n já escrevi, in1itando a outros, 
que Parahyua significava «peixe ruim», 
Rendo, aliás, certo que abundam nelle 
boas especies de peixe do rio, .e que, 
para significar «peixe ruim», era pre
ciso escrever o no1ne Pirá-aib-a. 

De peixes não cogitava o indigen<i, 
sem duvida mais sabio do que os seus 
conquistadures, tratando de nomear lo
gares e cousas. 

Este rio, desde a confluencia dos rios 
Parador.-Affluente do rio Jagnary, Parahybuna e Purahytinga, banha os 

pela rnargem direita: no muniripio de municípios de Parahybuna, Santa Branca, 
S. João da Boa Vista. Mogy das Cruzes, Jacarehy, S. José dos 

Parador, corrupção <le Pi-ra-tôrê, «tor-.. Campos, Caçapava! Taubaté, Pindarno
tuoso, e com leito desigual». De pi, nh"angaba. .Guarat1ngue~á, ~orena, Bo
«fundo», rá, «desigual, não nivelado», ca1na, Cruzeiro, Jataby, Pinheiros e Queluz. 
tôre, «tortuoso, torto, torcido». 

Allusivo a ter saltos, cachoeiras, bu
. racos e gretas no leito, e fazer n1uitas 

voltas em seu curso. 
Em consequencia de sua sinuosidade 

e dos buracos e gretas no leito, a cor
rente é quasi imperceptivel em varios 

· logares: d'ahi a corrupção do nome ern 
Parador. 

Parahyba.-Rio importante que, for
mado dos rios Parahybuna e Parahy
tinga, faz uma volta, e1n meio circulo, 
mudando sua direcção para sudoeste
nordeste, e desce acompanhando e dei
xando á margem esquerda as vertentes 

Parahybuna. - Cidade, á margem 
esquerda do rio Parahybuna. . 

Este rio Parahybuna é o que, com 
o rio Parahytinga, em confl.uencia, fórma 
o rio Parahyba. Nasce na serra Bocaína. 

Parahybuna, corruptéla de J?.oró-aíb
húú-na, con trahido en1 l'or' -aíb-húú-na, 
«superlativamente máu e turvo». De 
poró, para expritnir superlativo, excesso, 
extensão, habito, etc., aib, «máu», húú, 
«turvar, ter lodo, borra, fézes », con1 o 
suffixo na (breve), para formar supino. 

Allusivo a diversas obstrucções no leito, 
con10 cachoeiras e saltos; e suas aguas 
são mui to turvas. 

" 
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Na co'nfluenoia com o rio Parahytinga 
é que bem se · vê a sujid~de de suas 
aguas. 

Proximo á barra do ribeirão L ourenço 
Velho, ha nina cachoeira nota ,·el no leito 
do rio }Jarahybuna; além de outras. 

1'an1bem o nome deste rio tem sido 
deturpado ·pelos que, se1n conhecerem a 
língua tnpi, se arriscam a traduzir e in
terpretar nomes. Li o seguinte: pirá, 
«peixe», hybuna, «agua escura» 1 

Este rio banha os municipios de Cunha, 
S. Luiz de Parahytinga, Natividade e 
Parahyl>una. 

Parahytinga. -Rio que, nascendo 
na serra Bocaína, conflúe com o rio 
J>arahybuna, para formarem unidos o 
rio Parahyba. 

Além deste rio Parahytinga ha um 
ribeirão Parahytinga, affluente do rio 
Pieté, pela marge1n direita: no mun1c1-
pio de S. José de Panihytinga. 

E outro ribeirão Pcirahytinga, afflnente 
do rio Coru1nbatehy, pela margem di
reita: entre os municipios de S. João 
do Rio Claro, de Belém do Descai vado 
e <le Piracicaba. 

J->arahytin,qa, corruptéla de J>i-rá-i
ty-n_qa, «fundo de.sigual e lagôas» . De 
pi, «fund o», rá, «desigual, não nivelado, 
altos e b:1ixos», i, «agua~, t.lJ, «atar, 
pender», com o suffixo nga (breve), para 
formar supino. Assim, lagôa, de agua 
estagnada ou parada, é i-ty-nga, «agua 
presa». 
-- Allusivo a serem o rio e ribeirões la
deados de lagôas de todos os tamanhos, 
e de toda a especie; e a terem obstruído 
com cachoeiras o leito. 

A' margem esquerda do rio Parahy
tinga, está a cidade de S. Luiz de Pa
rahytinga. A' margem esquerda <lo pri
meiro ribeirão Parahyi'inqa, está a villa 
de S. José de Parahytinga. 

Subindo o rio, desde a cidade de S. 
Luiz de Parahytinga, em um Jogar, a 
dous metros de distancia da barranca, 
ha uma nascente ou fonte de agua mi
neral, que bróta abundante e impetuosa, 
formando espiral. 

O rio I'arahyti"11ga nasce meRmo em 
uma pequena 1agôa, na serra Bocazna. 

1'ambem este nome tem sido detur
pado; pois que já li que é corrupção de 
Pirá, «peixe», h,lJtinga, «agua clara» ! 
Um verdadeiro nào senso. 

O rio Parahy#nga, confluente do rio 
Parahybuna, banha os tnunicipios de 
Cunha, Lagoinha, S. Luiz de Parahy
tinga ·e Parahybuna. Nasce na fregue
zia de N. S. dos Remedios dos Campos 
Novos, muµicipio de Cunh.a. 

Paraiso.-Afrlueute do ribeirão Leri
çáes, pela margem direita: no municipio 
de S. Manoel do Paraiso. A' n1argem 
~esquerda deste ribeirão está a villa de 
S. l\1auoel. 

Affluente do rio Oorunibatehy, pela 
margem direita: no município de S. João 
do Rio Claro. 

Afrlucnte do ~io Grande, pela mar
ge1n esquerda1: no inunicipio de Santa 
H.ita do Paraiso. E' corrego. 

I.)ara'iso, corruptéla de Poró-râ-çu, por 
contracção Por' -aí -çú, « excessivamente 
ob;truido com altos e baixos»: De porá, 
para exprimir superlativo, excesso, ex
tensão, habito, etc., aí, <, desbaratar, de
sordenar, cousa não lisa», çu, «altos e. 
baixos» . O çu é pronunciado breve e 
corrido, porque o accento predo1ninante 
está ern aí. 

Allusi vo a pe.dras e buracos no leito. 
A serra) em que o ribeirão J>araiso, 

afiluente do ribeirão Lençáes, tem suas 
cabeceiras, rnéde a altitude de 870 me
tros. 

. 
Paraná.--0 segundo rio da America . 1 

Meridional. Nasce no municipio de S. 
João d'El-Rei, província de l\!linas Ge
raes. Serve de divisa ás províncias de 
~1inas Geraes, de S. Paulo, de Goyaz, 
do Paraná, e do Rio Grande do Sul com _ 
a Confederação Argentina; e afinal de
sagua no oceano, formando a grande 
bacia denon1inada R z'.o da Prata. 

J->araná, corruptóla de Poró-anã, por 
contracção Por' -anã, « excessiva1nente 
grosso». De porá, para exprimir super~ 
lativo, excesso, extensão, habito, etc., 
anã, «grosso». 
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Allusivo a ser u1n rio muito largo, 
excedendo de duas lcguas em alguns 
logares. 

O nome ltio Grande, que · este no 
tem, até receber a affluencía do rio Par
nahyba, pela margem direita, não é 
senão uma traducção livre de Por' -a~iã. 

O que admira mais é ter o padre A. 
R. DE l\1oNTOYA, em seu Tesoro de la 
lengua guararâ, affirmado · que o nome 
Paraná, attribuido a alguns rios gran
des, significa «parente do m.ar» ! E'. un1 
não senso. Nem rnar é pará, senão pe-rá, 
«superficie encrespada» ; pe, «superfi
cie», rá, <<.Crespo, não liso, levantado»: 
allusivo ás ondas. 

.. 
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Esta povoação na occasião em que 
foi elevada á freguezía, antes de 17 46, 
era á margem direita daquelle ribeirão 
Allnas, prox1mo ao inonte que os indí
genas denominaram Caá-'pã-'byi-ta; e 
hoje esse logar é conhecido por Fre
g uexia Velha. 

Dahi foi transferida a povoação, com 
o mesmo no1ne Capão Bonito de J>ara
napanema, para a n1argen1 esquerda da
queJle ribeirão; distante 20 kilometros 
do Caá-Jpa-'bJ;i-ta/ Isto em 22 de 
Agosto de 1850. 

(Vide o nome Capão Bonito de J>a
ranapanenia ). 

A villa actual nada tem com aquelle 
1nonte. Por isso, não póde COJ\tinuar a 
conservar o norne Capão Bonito. 

Tan1bem o padre A. R. DE ~lONTOYA, 
na obra citada, escreveu que Paraguay 
significa «rio de corôas» : ele pará, «va
rieciadc», ,r;uàg. «corôa de pennas», i, Paranapanema.-Rio grande, que. 
«rio », Mas, não é exacto; nem a pala- após a affluencia do no Itararé, pela 
vra pará, significn ndo «Variedade», podia n1argem esquerda, serve de divisa ás 
ser anteposta; nem a palavra i, signi- provincias de S. Paulo e de Paraná. 
ficando «rio », podia ~er posposta, e com Nasce na serra n1aritima ou Cubatão, 
accento breve. onde estão situarlos os Agudos Grandes; 

Parag11ay é corruptéla de Poró-aguâá, e vae desaguar no no Paraná, pela 
«extensa::; varzeas»: de poró, para exJ n1arge1n esquerda. 
prilnir superlativo, excesso, rxtensão, ha- J>aranapanema, corruptéla de Páí
·bito, etc., aguâá, «enseada, varzea», al- ar-anhã-pan-nP.rnã, ~ontrahido em J>áí
lusivos aos banhados e varzeas que o ar-anã-pan":''ê>nã, «dependurado na parte 
ladeia1n. supenor, corredeiras, .quédas estrondo-

0 rio Paraná, quas1 igual ao no sas, voltas e revoltas» . De páí, «depen..:. 
A1naxonas, levanta, corno este, alterosas durar», ar, «Sobre, em cima», anhã, 
ondas quando sopra rijo o vento. _«correr », pan, «golpe, pancada», n"én1ã, 

Tern o Paraná varios obstaculos em «voltas e revoltas» . 
- seu cur::;o :- o terrivel salto Urubúpungá, E' este um dos nomes mais comple-

a perigosa corredeira Yeupihá, e o 11n- tos, e por isso mesn10 1uais engenhosa
ponente salto Sete Qnédas, além de ou- 1nente combinado. E' allusivo ao leito 
tros impedimentos. !Ia nelle ilhas innu- íngreme, desde a nascente até a barra 
meras, das quaes u111a de vinte leguas, do no Itapeti'.ninga; ás 1nnumeras e 
conhecida pelo nome Ilha G.rande, e terrireis corredeiras; ao~ saltos, em que 
outra de quatro leguas, em frente á fóz as aguas se despenharn com fragor; ás 
do rio A1nanibahy. No salto Sete Qué- voltas e revoltas, que faz em seu longo 
das, as aguas despenham-se atravez da curso. 
serra Maracajú. Nasce, na altitude de mais de 800 
_ l!~m geral, sua correnteza é lenta; ape- metros; e na barra do rio Itapetininga, 
zar de não ser sinuoso. e-ssa altitude é reduzida a 563 metros. 

Paranapanema. -Villa, á margem 
esquerda do ribeirão Almas, affluente 
do rio J>riranapancnia, pela margetn di
reita. 

·Por isso, as aguas descem ern fortís
simo declive, até aquelle logar, como 
que «dependuradas». 

As cachoeiras, os . saltos e as corre
deiras mais notaveis deste no, pódem 

.. 
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ser objecto de exame nos respectivos 
nornes; e, tanto quanto o rio Tü~té, o 
rio Paranapanema contém em seu leito 
extraordinaria força motriz. 

Desde a nascénte até a barra do rio 
Itapetininga, as cachoeiras, os saltos, as 
gargantas, as corredeiras, em um curso 
excessiyamente sinuoso, succedem-se sem 
interrupção: a navegação desta parte 
do rio é absolutamente impraticavel. 

' Da barra do rio ltapetininga para 
baixo, são innu1neras as cachoeiras e as 
corredeiras. As principaes são: Manda
çáia, Itaµucú, Itaipáva, Aparado, Funil, 
Bufão, Sete llhas, Corisco Velho, Jurú
rniri1n, Laranjal, Tres Ilhas, Pary, llio 
Fundo, Bugias, Anhumas, Laranja Doce; 
Capivara, Piau, Pacú, Laranjeira, Re
bojo, Santo Ignacio, Saran Grande, Pe
dregulho, Serra do Diabo, Estre-ito. Os 
saltos principaes são: Itapucú, Aranhas, 
Pú·af ú, Agua ·do Padre, Pallnital, Sal
tinho, Salto Grande ou do5 Dourados. 
Os estreitos, ou gargantaR, são muitos; 
mas os principaes, além dos que iá vão 
incluidos nas cachoeiras, corredeiras e 
saltos, são: o da Igreja Velha e o Ca1n
J>anã, á barra do corrego Neblina. Ha, 
além disso, poços, dos quaes o n1ais 
notavel é o Mirante. 

Da barra do rio Guarehy, para baixo, 
até ao alto ela cachoeira Ju,riunirim, a 
navegação é facil; porque o rio é, para 
bem dizer, desimpedido. l)aquella ca
choeira até ao Salto Grande, a navega
ção é absolutamente impossível, por causa 
de uma série ininterrompida de cachoei
ras, corredeiras e saltos :-saltos, 7, ca
choeiras, 11 7, inn um eras e perigosíssi
mas: os desnivelamentos são tão succes
sivos que o leito do rio tem si<lo bem 
comp.arado a uma escadaria. As bar
rancas são, nesse trecho, morros cuja 
altura é calculada entre 150 a 200 ine
tros, com resvaladouros; e rnuitos em 
alcantil como paredões; e é exactamente 
ahi que as gargantas ou estreitos se mul
tiplicam,, com tortuosidades; e por estes 
estreitos ou gargantas, em declive ou 
empinados, as aguas correm impetuosas 
formando rodo1noiuhos. Da barra do rio 
Itararé, para baixo, é possivel a pe-

- , qucna navegaçao; mas so essa:-os es-
tirões entre logares obstruídos são mui
tos, extensos e profundos, e mesmo o 
rio tem adquirido n1aior largura. 

Este rio, desde a affluencia do Ita
raré, ainda é do1ninio dos indigenas, que 
ora estão a soffrer mais continua1nente 
os irnpetuosos assaltos annados da ga
nancia mascarada em civihsação. 

Assim, pois, não é verdade que o 
nome Puranapane1na signifique, conforme 
lVIARTIUS e outros, «rio esteril, e sem 
prestimo»; ao contrario, é abundantis
sin10 de peixe de todas as especies. O 
padre ~ÍANOEL DA l!'oNSECA, na Vida 
do padre Befohior de Pontes. assigna
lan<lo que «Para·na1npane1na . .. era um 
sertão naqnelle tempo (seculo XVII) tri
lhado dos moradores de S. Paulo, e 
como estrada para os sertões do sul», 
narra que, «tanto que o padre Pontes 
ouviu nomeai-o, disse que lhe não cha
massem T'aranarnpanerna, que valo mes
mo que rio falto ou bromado, mas lhe 
chamassem Parannajuba, que val o mes
mo que rio amarello». Ora, rlizendo tal, 
ó padre Pontes não quiz traduzir litte
ralmente o nome, mas aproveitar a pa
lavra para uma allusão: basta ler o 
resto dessa nlesma pagina, em que vem 
referida ' ª propbecia da descoberta das 
minas por Domingos Rodrigues. Aliá~, 
no jogo linguístico dos indígenas, Para
napane>na significa tam ben1 «encacboei
rado e sem proveito)): de poró, para 
exprimir na cousa a acção propria em 
relação ao verbo, e habito, extensão, ex
cesso em relação ao substantivo e mes
mo ao verbo, a'i'íã, «correntes violentas, 
empurrões», pane, «ser de nenhum pro
veito», com o suflixo rna (breve), para 
formar su.pino. Allusivo exactamente ás 
cachoeiras, corredeiras, saltos, gargantas 
e á impraticabilidade da navegação em 
grande parte do rio; e, certamente neste 
sentido, o padre Belchior de Pontes 
disse que esse nome t'al o nies1no que 
«rio falto ou bromado». 

Serve aos seguintes municipios da pro
vincia de S. Paulo: Capão Bonito, Ita
pev a da Faxina, Ita petininga, .Espírito 
Santo da Boa Vista, Bom Successo, Rio 
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Novo, Santo Antonio da Boa Vista, Ti- pé-rá «mar», 1iáí, «porto», piâ, «Cami
j ilCO Preto, Santa Cruz rlo Rio Pardo nho», quâb, «passar», que cotn o accres
(jnclusive a fregnezia de S. Pedro do cimo de a (breve), fórma o infinitivo, o 
Turvo), e S. José dos Campos Novos. qual, não tendo c::iso, significa a acção 

do verho em geral, «passagem», segundo 
Paranapiacaba.-Noine nttribni<lo a lição do padre Lu1z FIGUEIRA, em sua 

á serra maritima, Cubatâo. E alguns o Arte de granirnrttica dri lingua brasilica. 
limitam á parte mais . alta dessa serra. No titulo <le sesmaria de Rny Pinto, 

Os dous documentos, que podiam no- ha referencia .no porto proxin10 á fóz 
rnear esta serra, eram os títulos de ses- do rio Mo.c;y, que foi denominado pelos 
maria de Pedro de Góes e de Ruy Pinto; portuguezes Porto das abnadias, e tam
aquel{e, de 10 <le Outubro de 1532, berr1 Porto de Srtnta Crux; e o nome tnpi 
este, de 10 de Pevereiro de 1533. Qual- do porto era Y-piâ-çába, corrompido em 
quer destes títulos não menciona o nome Ap1:açába, «logar do apartamento doca
Paranapiacaba; e .o primeiro limita-se minho». De y, relativo, piâ, «apartar ca
a referir-se á «serra que está sobre 0 minho», çába, verbal de participio, o 
mar»., sem nomeal-a. Só em 1674, 0 pa- n1esmo que ába, para exprimir lognr, 
dre LOURENÇO CRAVEIRO, reitor do Col- n~odo, instrumento, causa, fim, intuito, 
·Iegio dos Jesuit.as em S." Paulo, anno- fazendo rába, segundo a regra ensinada 
tando o primeiro daquelles titnlos, es- pelo já citado padre Lu1z FIGUEIRA. 
creveu que aquella «serra que e8tá sobre O porto permaneceu «porto das alma-
º mar» é a Paranapiacaba. dias», conforme a denominação dada no 

Mas, esta nota do padre LOURENÇO titulo ele sesmaria de· Ruy Pinto, ou «porto 
CRAVEIRO não prova senão que já na- das canôas», conforme a denominação 
quelle tempo, 1674, 0 nome Paranapia- geral. até que, já neste seculo, foi feito 
caba era uttribuido :i serra Cubatão. Li e aterrado com as pontes necessarias. 
as .duas Infor1nações do padre JOSÉ DE Tambem, nesse titulo de sesmaria, a 
ANCHIETA, 1584-1586, e nellas não vi serra de que se trata não teve n1enção 
o nome Paranapiacába. Na primeira, por seu nome. · Eis o que está escript.o: 
ellc escreveu: «Para 0 sertão, caminho ·«E dahi (o porto referido) subirá direito 
do Noroeste, além de umas altissúnas para a serra por um lon1bo que faz, 
serras que fStão sobre o mar,. tem a por uma agua branca, que cahe do alto, 
villa de Piratinjnga ou de s. Paulo, 14 que chamam· Ytútinga, e, par~ melhor 
ou 15 Ieguas da villa de s. Vicente ... ». se saber este lombo, entre a dita agua 
Na segunda, foi escripto: «A quarta ·branca por as ditas terras não se mette 
villa da capitania de s. Vicente é Pira- ma.is de um só valle, e assim irá pelo 
tininga, que está 1 o ou 12 leguas pelo dito lombo acima, como dito é, até o 
sertão e terra a dentro. Vão lá por urrtas cume do serro alto, que vae sobre o 
serras tão altas que difficultosamente mar, e pelo dito cume irá pelos outei
pódem subir nenhuns animaes e os ho- ros escalvados que estão no caminho 
mens sóbem com trabalho e' ás vezes que vem de Piratinim>. 
de gatinhas por não despenharen1-se ... ». Portanto, o nome Paranapiacába (*) 

(Vi'de o nome Oubatão). . ficou con1 a. serra, por ter ,sido abando
nado o caminho. 

A verdade é outra. O nome Parana- Este can1inho foi exactamente o es-
piacába era designativo do caminho entre colhido para o traçado da estrada de 
Piratini,rn e o porto proximo á fóz do ferro, de Cubatão á cida<.Je de S. Paulo. 
rio Mogy. . . 

(v· d M n· ) n Em avulso : 
l. e os nomes ogy e .Liaçagoera. Fr, G.A.SPAR ))A )ÍAJ)RE DE DEUS diz que este nome 

Paranapiacába, corruptéla de Pê-rá- significa-•slUo donde se vê o mar» ; outrns têm ido pela 
mesma toada. 

fíái-piâ-quâb-a, «passagen1 do. caminho 
d~ porto de mar». De pê, «superficie», Paranapetinga.-(Vide o nome Pa-
ra, «encrespada», formando a palavra rapetinga). 

' ' ~ 

" 
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Paranapitanga. - Afiluente do rio AZEVEDO MARQUES, en1 seus Aponta-
Paranapanen'la, pela rnargen1 esquerda: 1nentos Historicos, Geographicos, Bia
no municipio de Capão Bonito de Pa- graphieos, Estafisticos e 1Voticiosos ,da 
ranapanen1a. provincia de S. Paulo, menciona un1 

Paranapitanga, corruptéla de Poró- affinente do rio Tieté, sem porém deter
anhà-pi-tan.r/e, contrahido em t'or' -anhã- 1ninar a inargern de sua aflluencia, nen1 
pi-tange, «margens altas, fundo, e mui- o municipio por elle banhado. 
tissüno corrente». De porá, para expri- ]Jarati'hú, corruptéla de Poró-áley, 
inir superlativo, excesso, extensão, ha- contrahido em Por' -atefj, «excessivamente 
bito, ,etc., anhã, «encestar, juntar», pi, frouxo». De poró, para exprimir super
«fu1H.lo », tan,g"f, «pressu, v~locidade» . lativo, excesso, extensão, habito, pecula-

Alluaivo a correr entre inontes alcan- riedade, etc., áte!J, «frouxo ». O y final 
tilados, con1 muita fundura e correnteza tem son1 guttural. 
extraordinaria, por ser ingreme o leito. Allusivo a desatar-se em banhados . 
. O impagavel frei FRANCISCO DOS PRA- Ha o assú e o nliri 11i ; este affluente 

ZERES ~!ARANHÃO, em seu Glossario de daquelle, pela margern direita. 
pa/,avras indi.r;e11as, escre,·eu que Parri-. 
napitanga é corrupção de Pirah11pi
tan,qa, «rio de peixe vermelho» ! 

E ao pobre indigena são attribnidos 
taes disparates .. . 

Pararaca. -1\!Iorro, no n1unicipio tle 
Natividade. 

I'araraea, corruptéla de J->or6-aráqua-t, 
contrahido em Por'-araquai , «muito cin
gi<lo~. De poró, para exprimir superla
tivo, excesso, extrnsão, habito, peculiari
dade, etc., arárzuai , «cingir, cingido ». 

Allusivo a ter uma cintura entre a• 
base e o alto. 

Pararangaba.-Affluente do rio Pa
rahyba, pela margem direita: no muni
cípío de S. José dos Campos. 

Já li escripto a corruptéla I)aranan
gába, «rui<loso». De pararã, «ruído», 
ng, intercalação por ser nasal o sonl de 
pararã, e para ligal-o á dba, partícula 
·para exprin1ir logar, tempo, instrun1ento, 
causa, rnot.lo, etc. 

Allusivo a descer entre e sobre pe
dras, fazendo ruído snas aguas. , 

Paratehy. - Aflluente do rio Jaguary, 
pela margem direita: entre os municí
pios de tianta _Izabel, de Jacarehy e de 
S. José dos Campos. . 

Vide o nome Paraty) . 

Paratihú.- Rio que nasce na serra 
Aririáia, e <le$agua no 111.ar Pequeno: 
no município de Cananéa. 

.. 

Paraty .. -- Affl uente do rio Jaguary, 
pela 1nargem direita: entre os municí
pios de Santa Izabel, de Jacarehy e de 
S. J osé <los Campos. 

Alguns escrévem Paratehy; e outros, 
Praty. As Leis que regularam as divi
sas entre os municípios supra referido~, 
usaram do nome I'arnty e do nonle l)a-
ratehy. ' 

Nasce na serra Ytapety. 
O nome Paratehy, embora corruptéla, 

é o que mais approxirua da verdade. 
J>aratehy, corruptéla de Por·ó-átey, 

contrahido en1 Por'-átey, «excessivamente 
frouxo ». De poro, para exprimir super
lativo, exces:::o, extensão, habito, pecu
larieda<le, etc., atey, «frouxo ». O fJ final 
ten1 som gu ttural. 

Allusivo a transbordar, esparzindo-se 
nas varzeas e formando extensos ba
nhados. 

Paraty.-Se1rote que divide as aguns 
do ribeirüo Paraty ou Paratehy das do 
rio Parahy/;a: entre os mun1c1p1os de 
J\llogy das Cruzes, de 8anta Izubel e de 
Jacareby. 

Paraty, corruptéla de. l)ara'iti; iofini
ti-vo de Aparai#, «derrocar-::;e», portanto 
«drrrocado», por não ter caso esse infi
nitivo assirn empregado, e, em conse
quencia, significar a acção do verbo em 
geral. 

Allusivo a ter esboroadas as encostas, 
por causa de successivos derrocamentos . 
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Para o lado do ribeirão Paraty ou 
Paratehy as encostas são muito empi
nadas. 

(Vide os norn es I'aratehy e Paraty). 

Pardo (Rio ).-Affiuente do rio 1110-
gy-guassú, pela margem direita. Al guns 
dizem que o rio 1Wogy-giwssú é que é 
seu affl.uente pela margem esqu<'rda: de 
sorte que, segundo estes, é o llio Pardo, 
e não o JJ!ogy-guassú, que afflúe no 
Iiio Grande, pela margem esquerda. 

Tem um afiluente denominado Pardo
pequeno. 

(Vide o nome J.lfogy-guassú). 
Affluente do rio J->aranapane1na, pela 

margem direita: atravessa de léste para 
oéste os municipios de Botueatú, Santa 
Barbara do Rio P~rdo e Santa Cruz 
do Rio Pardo, banhando estas duas 
villas. 

Afluente do rio Ribeira de Iguape, 
pela rnargrn1 direita: no municipio de 
Xíririca. 

H a alén1 disso, o trecho do rio Ca·
raJJn11·ú, 4ue depois de cahir de metade 
da serra, toma o nome de Ri·o Pardo, 
e depois o de J uqiteryquerê, e afinal 
Curupru·e. · 

(Vide os non1es Cara1nurú, Curupacê 
e Juqu eryquerê ). . 

Pardo, corrup(;ão de Páí~ndu, «de
p~ndurado e ruidoso ». De páí, «depen
durar », ndi't,, «ruido ». O ndi't, é pronun
ciado breve, porque o accento predomi
nante está ern ]Jáí. 

Todos estes rios e ribeirões Pardo 
têm saltos, cascatas e cachoriras ; o que 
é causa de grande ruído e estrondo, 
porque as ag·uas se despenham impe
tuosas. 

O affiuente do rio JY!ogy-guassú nasce 
e1n altitude superior a 900 metros; e 
de.~ce de quéda em quéda, formando 
cascata8, cachoeiras e saltos, até desa
guar naquelle rio. São notaveis as cas
catas e saltos, nos trechos que banham 
ôs municipios de Caconde, Mocóca e Casa 
Branca : o salto principal, no município 

leito, torna1n innavegavel esse rio, a 
não ser em logares de n1enor corren
teza, mediante pequenas canôas e balsas. 
A. cataracta, denon1inada Varadouro, no 
municipio de Caconde, é n1edonha: o 
rio, cuja largura rnédia é de ·60 metros, 
estreita-se até 5 n1etros no maxin10, e 
3, no minimo, e por esse canal, ladeado 
de rnorros graníticos, as aguas se des 
penha1n en1 terriveis rodomoinhos e con1 
pavoroso estrondo. Este estreito está á 
distancia de cinco kiloinetros da cidade 
de Caconde. Varadouro, corrupção de 
H-ár-it-ndúril,, «colhidas em rodomoi
nhos, co1n estrondo »: de h, relativo, por 
existir r na palavra ár, «colher», 1"';,, o 
mesmo que ru, «revolver em si mesmo», 
ndúru, «estrondo ». O u foi empregado 
em rez de rit, porque existindo- r em 
ár, não podia ser repetido. 

O afilnente do rio Paranapanemá 
nasce na serra Botucatú, em · altitude 
de 850 metros, mais ou menos; e tam
bem tem saltos, cascatas, cachoeiras e 
e:::;treitos, co1n declividade correspondente 
a 1 metro por kilometro, não obstante 
ser muito sinuoso e ter no leito aquelle 
e outros impedimentoi:.:, alli denominado 
geralmente itaipába, corron1pido em ita
puáva. O barulho das aguas é tamben1 
grande neste rio. 

O afiluente do rio Ribeira de lguape 
é tamben1 de leito ingrc1ne; e suas 
aguas descem de quéda em quéda, aos 
saltos, em casuatas e sobre cachoeiras, 
co1n estrondo. Desde a sua origem, na 
altitude de cerca de 800 rnetros, na 
serra divisoria das aguas do rio Jacu
piranga e R1:beira de lguape, até mais 
de 20 kilometros, seu curso é uma suc
cessão de salto8 e cascatas; e suas aguas 
tam bem fazem estrondo. 

O nome Pardo não exprime, portanto, 
a côr desses cursos d'agua. E, aliás, é 
possível que em alguns logares, onde 
baixam, os alagadiços sujem as aguas. 

A pronuncia de J>áí-ndu é Pâído :
dahi a corrupção em Pardo. 

de l\íocóca, tem a altura de 8 metros. Paricoéra.- Afiluentes do rio Jli
Alérb das cascatas e dos saltos, ha in- beira de Iguape, pela margem direita: 
numeras cachoeiras que, obstruindo o no município de Iguape . 

.. 
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' 
I-\a Paricoéra-as.s(f, e Puricoéra-mirirn. 
Paricoéra, corruptéla de Piri-quér-a, 

«um pouco dorminhoco». De piri, «Un1 
pouco», qitér; «dormir», com o accres
CÍiljO de a {breve), por acabar ern con
soante. 

Allusivo á lenti<lão de seu curso. 
Segundo MARTIUS, eu1 seu Gloss. Lin,q. 

Eras., escreveu que f>ar icoéra significa 
«peixe . rei» ! 

CachoeiTa, na barra daquelle mesmo 
· Pary. 

Pari.-Affluente do rio J>aranapa
nerna, pP-la m,argem direita: no mu niui
pio de Campos ·Novos de Paranapanema. 
Geralmente ·escrevern Pary. 

Pary, corruptéla . de Pdi-ri:, «Succes
sivamente dependurado». De pái, «de
pendurar», ri, o mes1no que rehé, «suc
cessivamente», neste caso. 

Allusivo a ter o leito muito ingreme; 
em uma declivi<lade de mais de dois 
metros por kilornetro, já con:::;iderado o 
seu sinuoso curso. Com seus saltos, cas
catas e cachoeiras, o Pary não tem na
vegação possível. 

Pary, nome da cachoeira, é uma as
similação da cerca de ·talas para pescar. 
A · cachoeira é quasi um salto, se1n canal 
praticavel; de sorte que não ha meio 
de sahir dalli, senão arrastando as ca
nôa$ pel~ margçm, depois de descarre
gadas. 

Pari.-Arrabalde da cidade de S. 
Paulo, na varzea entre o ribeirão Ta
manduatehy e o rio Ti'eté. 

Tamben1 escreven1 Pary. 
Logar antigo de pes·caria, em cuja 

operação era e é empregado o pari: 
dahi o nome do logar. O pari é feito 
de talas ou varàs finas, arnarradas umas 
ás outras verticalmente; e com isso o 
indígena fórma, no. rio, ribeirão ou cor· 
rego, o cacári para apanhar o peixe 
que desce de encontro a essa tapage1n. 
Em vez de cacári, já li cacury; n1as o 
padre A. R. DE MoNTOVA, en1 seu Te
soro de la lengua guarani, esçreveu ca
Dárí. 

. . 

Parn.ahyba.-Villa, 
querda do rio Tieté. 

, 
a ma.rgem es-

Não se trata de Parariahyba; ne1n 
com este nome ha affluente algum do 
rio Tieté, naquelle município, como o 
pretendeu AZEVEDO lVIARQUES, etn seus 
Apontamentos .1-listoricos, Geo,qraphicos, 
Biograph:icos. A~stati.sticos e .Zvoticiosos 
drt pro'vinciri de S. Paulo, á força de 
querer explicar o nome Parnahyba. 

-Ao principio, suppuz que .fosse c0r
ruptéla de Piâ-fiái-bo, «logar do porto 
do caminho»: de piâ,, «Caminho», nái. 
«porto,), bo (breve), para exprimir lo,gat. 
Com effeito, «defr0nte da banda do rio 
Juquery,>, c'omo reza nn1 documento an
tigo, e111 que JYielchior da Costa pediu 
uma sesmaria de terras para suas duas 
filhas, qu<1ndo já casado com Suzana 
Dias, devia existir nm porto: e alli era 
estabe1er.idu coin(faxenda a dita Suzana 
Dias, ao pass~l que o pedi.do de ~Iel
chior da Costa, em 161 O, foi para o 
logar da actual villa. 

Sem duvida era ahi o logar d.a pas
sagem do rio 'JTietf>, de uma para outra 
margem. 

l\ias, o nome Parnahyba tem outra 
verdadeira explicação. E' corruptéla de 
Páu-1t-eii-bo, «logar de muitas ilhas». 
De páú, «ilha», n, por ser nasal a pa
lavra anterior, ei%, «muitos», bo (breve), 
para exprimir leigar. · 

Allt!sivo a uma cachoeira,_ extensa e 
estrondosa, acima da villa, no rio Tieté, 
semeada -de ilhotas cobertas de mattas. 

f 

E' mesmo visinha da villa ~ssa ca
choeira. Entre a8 ilhotas ha varios ca
naes, e alguns de difficil pratica. Cqn10 
que para n1oderar a itnpetuosidade das 
aguas, a natureza collocou · mais áhaix,o 
da cacho&ira, utna pedra chata, ou ilha 
granitica, de certa extensão e largura, 
conhecida por Itapé1:a ou Ytá-pé-bae. 
De encontro a essa pedra ou ilha gra
nititica, as aguas, que descem em ca
tadupas, quebram-se-. espumnntes. Tal é 
a origem do no1ne QQrrnpto Parnahyba. 
A cachoeira é a hoje conhecida por Ca-
choeira do inferno. • 

' ' 

. , 

.. 
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Parurú.-Affluente d\) tibe·itão Pira
túba, pela tnargem esquerda: ·no muni
cipio de Piedade. 

Parurú, corruptéla dé Pari-ru, (<pro
prio para pari». De pari, «cerca de 
talas para apanhar peixe», rü, «por». 
O rü tern pronuncia guttnral. 

Assim como etn relação aos peixes, 
diz~rn pari-1·it, tambern do mesmo n1odo, 
relativamente á caça no rnatto, dizem 

· rnuudé-rtt, «pôr arrnadiiha». 
Alguns queretn .que seja cabeceira 

principal do ribeirão Piratúba, e não 
seu aflluente. 

(Vide o nome Piratuba). 

Passa-cinco.--Afflul·nte do rio Co
rurnbatehy, nos mu11icipios de Piracicaba 
e de S. João dú Rio C'laro .. 

Foi-me difficil descobrir o nome tupi, 
de que:: é corn:iptéla Passa.:.cinco. A ' pa
lavra Passa estava a.chnda: Pái-oce, con
trahido ein J->á-í-'ce, «dependurado uo 
alto»: de páí, «dependurar», oce, «sobre, 
em cima». Felizn~ente, v<:>rifiquci que, 
q nerentjo o indígena exprin1ir energia, 
é ns;1do cing, ·conforme o 1)adre Lu1z 
FIGUEIRA, em sua Arte .de granunaiil'a 
da tiugi.ra brasilica, classificando-o entre 
os a.d verl..>ios intitativos; e, pois, Passa
chico é corruptéla de Pái-oce-(·ing-a, 
contrahido em Páí-' ce-cing-a. Este c/ng, 
o padre Lu1z IPIGUEIRA o escreveu com 
s e não ·co111 e. O a foi accrcscentado, 
por '1cab;1r em c.onsonnté a palavra r:ing. 

Allusiro a ter o leito znuitissimo in
grcn1e, quando pesce do .1..~f.orro Grande. 

Passa Quatro.-·Affiueute do nbei
rao liJ111baú, pela n1argem e8quertl:i: no 
tnunicipio de Cruzeiro. 

Affluente do rio JJ!logy-guassú, pela 
iuargen1 direita: no 111üoicjpio <le Santa 
Cruz das Pal'n1eiras. 

Serra, no municipio de bant.a Rita de 
P'assa Quatro. Sobre r,sta serra está si
tuada a villa deste nome. 

. ; 

PAS 

«sob ré», quái, <«cingir, fazer cintura», 
com o suflixo ta (breve), para formar 
sup1no. 

Allusivo a terern essC's ribeirões, quan
do aind.a na sC'rra, <lesccndo+a ern lejto 
ingre1ne, muitas gargantas e estreitos. 

l\las, quanto á serra. o nome é cor
ruptéla ele Pó-arei-quáí-ta, «encostas n1ui
to talhadas». De J:JO, npócope de poró, 
para exprimir superlativo, excesso, ex
tensão, habito, pec;uliaridade, aceí, «cos
tas», quáí, «cortar, talhar», com o suf
fixo ta (breve), para formar su pino. 

All usivo a ter essa serra encostas n1uito 
ingreu1es, e corno que talhadas <le alto 
a baixo. · 

Esta serra é tambem conhecida por 
Agudo, corruptéla de Há-cuê, cujo si
gnificado exprilne a mesma idéa. 

l Vi<le. o norne Agudo). 
Os indigenas sohiam dar nomes iden'." 

ticos ou qúasi ülenticos no som, n1a8 
cou1 significados differentes, a l~gares 
varios na 1nesma região. 

Passa-tres.-Affiuente .do ribeirão 
l')iragtbú, pela marge1n esquerda: no 
inunicipio de ~orocaba 

E' ta.mbein conhecido por Piragi-rnirini. 
O J:>assa-tres nasce na , serra Inh.oa

hyba, prolongamento ·da serra São Ji''ran
cisco. 

P(!SSa-tres, corrupção -de Páí-oce-eteí, 
contrahido en Pái-' cê-'tei, «inteiraruente 
muito <lependurado». De páí, «depen
durar», oce, para expriruir superlativo, 
eteí, «inteiramente, de todo o ponto», 
para exprimir a n1aior acção e a maior 
extensão do verbo. . 

Allusi vo a ter o leito 1nuilissirno in
greme, em todo o &eu curso. 

,, Ha con1 o nonie Passa-tres, dous cor
regos, nas n1esmas condições,-um no 
niunicipio de Bragança, outro, no mu
nicipio de Tatuhy. 

(Vide o nome Pau·tano). 

Estes <lois ulti1nos municípios sfíu vi- Passa-vinte.-Aflluente do ribeirão 
sinhos, constituindo utna mesiua região. Ernbaú, pela n1a.rgern esquerda: no mu-

J>assa Quatro, corrupção de J>ái-occ- · nicipio do Cruzeiro. , 
quái-ta, «ciugi,do e dependurado, nas ca- Algum:; queren1 que o ribeirão Enzbaú 
beceiras». De pai, «dependurar», oce, seja afiluente do ribeirão I'assa-vinte, 

.. 
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pela margem direita; mas os nomes enl 
tupi · indicam o contrario. 

(Yide o nome E1nbaú). 
Passa-vinte, corrupção de Pái-oce-ibyí

ta, «dependuraclo ·no alto e concavo». 
De páí, «dependurar», oce, «Sobre, em 
cima», i b'!Ji, «ser concavo, ôco», com o 
suffixo ta (brere), para formar supino. 
O y tem som 1nixtb guttural e nasal. 
A mudança do b ern v é effeito da pro
nuncia do8 portuguezes; de sorte que ·ª 
palavra sôa 'lJi-i-ta, produzindo a cor
rupção- vinte. 

Allusivo a que, nascendo na serra 
Mantiqu,eira, desce de lá em leito 1nuito 
ingreme ; passando por baixo de pene
dias, quando ainda sobre as encostas da 
serra. 

A estrada de ferro «Rio Verde» tem 
áquem do ribeirão Passa-vinte um tunel: 
tomada cou10 um ponto de partida a 
estação do Cruzeiro. 

Ha tambem Passa-1Jinte, afflnente do 
ribeirão Jundiovira, pela margem di 
reita: no municipio de Oabreúva. Nasce 
na altissimà serra Japy. 

Patos.-Affluente do rio Tietf., pela 
inargem direita: no município de Len-, 
çoes. 

Patos, corrupção de Paí-ta, «depen
durado». 

Alguns mesmo o <lizem Prata, que é 
tambem corruptéla de · Páí-ta. 

Allusivo a descer em leito ingreme, 
em cascata e encachoeirado. 

Patrocínio das Araras.- Cidade, 
cujo rapido desenvolvimento é explicado 
sómente p11la f<.' rtilidade das terras do . . . 
mun1c1p10. 

Fregnezia--em 1869, villa- en1 1.871, 
cidade-- en1 1879. 

Patrocinio de Santa lzabel.
Villa, desde 1873. Este municipio é au
rífero. 

' . 
· Patrocinio de Sapucahy.- -Villa, 

desde 1885; era freguezia desde 1874. 
Est~ m unicipio é diamantino. 
' 

/ 

Pátuáhy. - Cachoeira, no rio Pieté, 
mencionada por 'PEDRO TAQUES, na No 
biliarchia Paulistana, com referencia á 
fazenda de cultura ue Salvador . Pires, 
sogro de Bartholorpeu Bueno <la Ribeira. 

E ' a mesma que traz o no1ne Atuahy. 
(Vide o no1ne A tuahy). 

V 

Páu Santo. - I lhas no rio Til!té : . 
abaixo da cidade de Porto Feliz. Alguns 
consideram seus canaes latera-es con10 
cachoeiras. 

Páu Santo, corrupção de ]~6,ü.-çâ, «Cor- ' 
da de illu1s». De páu, ilha», çã, «corda». 

Allusivo a ilhas em fila que ahi exis
tetn. 

Pavô.-Serra, no municipio de I ta
nhaen. 

Pa1:ôf corrupção de Po-yi, «ÔCO». De 
po, particula qu~ compõe poró, para ex
primir superlat ivo, excesso, qualidade na
tural, y~, «ser1 ôco, con1 cavidade, aber
tura, seio~ . Este yí tern sorn gu ttural, e 
de difficil pronuncia :- por isl:5o os ·por
tuguezes disseram pai:ô. 

Ali usivo a ter grutas. 

Pecê.-Ilhota <le areia e mangue, no 
laga-mar de Santos. 

Pecê, «pedaço» . 
Allusivo a ser u1na desaggregação, que 

ali parou e pern1anece; não urpa ilha 
formada por sublevação geologica. 

Pecegueiro.-E8pigão, ou antes um 
serrote, que serve de divisa aos n1uni 
cipios de S. Luiz de l>arahytinga e de 
Guaratinguetá. 

Pecegueiro, corruptéla de l 'e-cy-nguê· 
ru, «encosta lisa». De pe, «Snperficie», 
c1J, «lisa», ngue, o mesmo que i q11ê, 
formando nguê, por ser nasal a palavra 
anterior, (( lado, costa», ru, «estar, pôr-se». 

Pecery.- Affluente do ribeirão Poti, 
pela inargem direita: no rn unicipio de 
Mogy das Cruzes. 

Pe<Jery, corruptéla de Pi-ceri, «pouco 
fundo ». De pi, «fundo», ceri, «pouco». 

Allusivo a ser urn pequeno ribeirão, 
e de pouca agua. 

Nasce em um alagadiço. 

. . 



..• 

'• 

·' 
PED 19~ PED 

Pederneiras.-Villa, á margem es
querda do ribeirão do mesn10 nome, 
que desagua no rio Tieté, pela margerr1 
esquerda. Era bairro do antigo n1u11i
cipio de Lençóes, sob o nome S. Sebas
tiflo da Alegria. 

Pederneiras.-Affluente do rio Tielé, 
pela niargern esquerda: no inunici pio de 
Lençóes. 

Aflluente do inesmo rio T1:eté, pela 
margem esquerda: nos municípios de Tie
té e de Tatuhy. 

Cachoeira, no n1esmo rio Tieté, pro
ximo á fó.z deste segundo affluente. 

Pederneiras, nome <los dous ribeirões, 
ou nome da cachoeira, é corruptéla ele 
Pi-ndi-yêre, «apertado e sinuosissin10». 
De pi! «apertar entre duas cousas», ndi, 
«muitos», yêre, «voltas» . 

Q1rnnto aos ribeirões, é allusivo a cor
rerem sempre entre margens alcanti
ladas, fazendo innumeras voltas. 

Quanto á cachoeira, é allnsivo a um 
canal tortuoso, entre arrecifes. 

Nessa região, não ha propriarnente pe
derneira : ha uma terra 1:er1nelha, pro
ducto dtt desaggregação alterada ,de cal
careo e schistos carboniferos silicosos; 
ha rnesmo camadas de c::ilca·reo cinzento 
alternando com schisto argiloso roxo. 

Coincindindo com o som do nome tupi 
a formação geologica dessa região, onde 
correm os dois ribeirões, e onde existe 
a cachoeira, foi facil a corrupção err1 
Pederneiras. 

Segundo AZEVEDO MARQUES, em seu's 
A.ponüunentos Histori«os, Geographicos, 
Biographicos, Estatisl'icos e Notit-iosos 
da vroviucia de S. Puulo, ha um af
fluente <lo rio Gururnbatehy co111 o nome 
Pederneir(1s; e, pela direcção que attri
búe ao seu curso, deve ser pela 1nargem 
esquerda. N ào consegui, porérn, verifi
car a exi~tcncia .deste ribeirão ou cor'... 
rego. 

Pedra 8ranca.- Cnchoeira, no rio 
I'aranapa1w1na, acima Ja cachoeira Tu-
1nauduá, e esta acima do Rio ]Jardo. 

St•rrote, no municipio de Buquira. 
Pequeno ribeirão, no 1nunicipio de 

Santa Barbara do Rio Pardo. 

A cachoeira é uma das mais perigosas 
do rio Paranapanmna, por causa · dos 
fortes desnivelan1entos do leito, formando 
quédus. Uma muralha granitica atravessa 
ahi o rio, deixanrlo nm unico canal es
treito e torcido junto á margem esquerda; 
e, pruximo á margern direita, além da
quella nuualha que ahi tem começo, ha 
arrecifes. O nome tupi é Pe-rá-bang-ca, 
«superfieie desigual e torcida»: de pe, 
«superficie», rá, «le.Ã·antado, não nive
laclo, desigual », bang, «torcer», com o 
suffixo ca (breve), para formar supino. 
O nome Pedra Branea é corrupção da
quellu non1e. 

Quanto ao nome do serrote e do pe
queno ribeirão, ignoro o nome tupi; e 
mesmo de taes logares não obtive as 
informações precisas . 

Pedra do monge.--E' uma pedra 
colossal, ao lado oriental da serra Ara
çoü1ba: no m unicipio de Can1po Largo 
de Sorocaba. 

Do alto desta pedra a vista alcança 
vastíssima extensão. 

O norne é attribuido ao supposto facto 
de ter habitado un1 anachoreta. 

Não creio na ~xistencia de tal ana
choret.a. A imaginativa de algum rnora
<lor daquelles arredore~ teria quiçá fa
bricado essa lenda, para crear aquelle -
nome. ' 

Pedras. -Atlluente do rio R1'.beira de 
Iguape, pela margem direita: no muni
cipio de Xiririca. 

Affiuente do rio Una d' Aldea, pela 
margem esquerda: no município de Igua
pe. E' tarn bem conhecido por Guapiú, 
seu non1e tupi. 

(Vide o nome Guap1:ú). 
Afllucnte rlo rio Jundiahy, pela mar

gern esquerda: no rnunicipio de J undiahy. 
Afflnen te do rio 1l1.o_qy-guassú. pela 

margen1 <li rei ta: nos 1nunicipios de Santa 
Cruz das Palmeiras e de Pirassununga. 

Afiluente do Rio Purdo, pela margem 
esquerda: entre os municípios de Bo
tucatú e de Rio Novo (A \'aré). 

Ha· co1n este nome ribeirões. ou cor
regos nos municípios de S. João da Boa 
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Vista, de Piracicaba, de Santos e ou
tros. 

Quanto ao de Santos, vide o nome 
Itutinga. 

Em geral, têm o leito obstruído de 
pedras: dahi a corruptéla do no1ne tu pi 
em Pedras. 

sem duvida, mais se approxima da ver
dade. 

Pelouros, corrupção de Pirõ, «rodo
moinhos». 

Allusivo a fazerem as aguas ahi fortes 
rodornoinhos. ... 

Penha de França.-Povoação, séde 
da parochia deste nome: no 1n unicipio 
de S. Paulo. 

Qual, entretanto, o nome tupi, assim 
mudado ou transformado en1 Pedras,
não o pude descobrir. Pedras, será tra
ducção '? Ou, acaso, corrupção de nome 
que sôe assim, 1nais ou menos? 

E' logar de n1uita devoção; e a festa 
annual, começada annualmente em o 
principio do mez de Setembro, attrahe 

Pedregulho.-Corredeira, no rio Pa- álli pessoas e famílias de outras povoa-
ranapanema; precede a cachoeira da ções. · 
Serra do Diabo. 

Pedregulho, corrupção dePei-ndi-cúry, .Penha do Rio do Peixe.-Cidade, 
«muitos caminhos e muita velocidade». tambem conhecida por Penha de Mogy
De pei, «caminho», ndi, «muitos», re- rnirim. 
gendo tanto pei, conto cúry, «pressa, (Vide o nome Itnpyra). 
velocidade». 

Allusivo a ter varias passagens entre 
os arl'ecifes, porém sinuosas e atraves
sadas forn1ando zig-zag. A passagem 
jun~o á margem esquerda é a menos 
perigosa. 

Pedra Preta.-Affluente <lo rio Pa
ranapanerna, pela margem diroita: no 
municipio de Rio Novo. 

Tambem ignoro o nome tupi, de que 
é corrupção Pedra Preta. 

Pedra do Sellado. -(Vide o nome 
Sellado). 

Pedro Cubas.-Affiuente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem esquerda; 
no munici pio de Xiririca. 

Pedro Cubas, corrupção de Pe-ro-húú
bae, «superficie, em ainbas as margens, 
lodosa». De pe, «superficie», ro, para 
exprimir o exercício com outro, húú, 
«ter lodo, limo, fézes, etc.», bae, partí
cula de particípio. O h é aspirado. 

Allusivo a existir, em suas inargens, 
u1n barro escorregadio, que tern a ·na
tureza sapondf'ea. Ha desse barro gran
des extensões; e .alli os moradores o 
consideram puro. 

Penondúba.- 'Logar, á margem es
querda do rio Tieté, entre Itú e Porto 
l!,eliz. 

Logar, á inargem direita do rio Tieté, 
n0 m unicipio de Parnahyba. 

E' gerahnente escripto I'onundúra. 
Penondúva, corruptéla de Penft-nd-yi

bo, «logar <le elevações e de concavi
dnde::>» . l)e pen1"i, «Collsa saliente da 
super.ficie», nd, intercalação por ser nasal 
a pronuncia de penu, e para ligal-o a 
yi, «concavidade, ôco», bo (breve), para 
exprimir logar ou sitio. 

Allusivo a serem sujeitas essas regiões 
a elevações e concavidades que a natu
reza, por movimentos subterraneos, sóe 
forrnar. 

E isto explica, quanto ao primeiro 
logar, a significação do · nome do ribei
rão Guyacotinga. 

(Vide o no1ne Gayacotinga). 
~1es1no o nome Pirapetinguy, quer do 

campo quer do rib~irão, explica aquelle 
facto. 

(Vide o norne Pirapetinguy). 

Peprapetinga.- Ja li ainda mais cor
rompido: Pepretin,qa. 

(Vide o norne Pirapetinga). 

Pelouros.--Cachoeira, no rio Tieté. Pequiá.- Praia, na ilha de _ S. Se-
E' tam bem couhecida por Pilões; o que bastião: no município de Vil la Bclla. 
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Pequiá, ou Pe-quiá, «plana e suja». 
De pé, «plana, ch~tn», quiá, «suja». 

Allusivo a não ter elevações; mas a 
receber do mar detritos de to<la a na
tureza e espumas. 

Essa praia liga-se a un1a extensa pla
n.icie, que ta1nbem tem o n1esmo nome
Pé-quiá. 

Pequira.- Lngôa, no mn111c1p10 de 
Mogy-guassú. 

Peqnira, corruptéla de Pé-_qiâr-a, «quen
te em baixo». De pf., «quente», guir, 
«em baixo, a parte inferior», con1 o 
accrescimo de a (breve), por acabar cn1 
consoante. 

Allusivo a ter quente o leito ou o 
fundo. 
. Abundando tnm bem nessa lagfla o pe

queno peixe peqiúr-a, o indígena, fa
zendo o jogo lingui~tico, preferiu cer
tamente aqnelle modo de designar o 
«fundo quente» da lagõa; sendo certo 
que poderia usar de outro modo, como 
por exen1plo pi-acú, que significaria tam
bem «fundo quente». 

Assim, o nome identico ou quasi iden
tico no som foi adoptado para exprimir 
dous factos na mesma lagôa. 

Peranambucana.- 3errote. ramifi
cação da serra Bocainn, e corrego, que 
nasce daquelle serrote: no municipio de 
S. José <;los Campos. O corregü é af-
fluente do ribeirão Poti1n. -

Perana·rnbucana, corruptéla, de IIerã
n-ã-mb-áquâ-n-a, tanto para o serrote, 
como para o carrego. 

Quanto ao serrote, significa «um pouco 
alcantilado e ponteagudo». 

Quanto ao corrego, signitica «Um pouco 
empinado e muito corrente». 

A differença está sómente na palavra 
áquâ, que, no serrote, significa «ponta», 
e no corrego, «Correr, corrente» ; e, por 
fi.carem nasalisadas, em qualquer dos 
non1es, por causa de herã e ã, são fe
chadas com o a (breve), precedido de 
n. De herã, «Um pouco», ã, «empinar», 
mb, intercalação por ser nasal a pala
vra anterior, aquâ-n-a, significando pon
tea.gudo» ou «corrente», conforme já ficou 
dito. 

São dous nomes LOm som identico, 
nins significando diversamente, segundo 
u systerna <los indígenas 

Perapetinga.-(Vide o norne Pira
pitinga). 

Perdões (Bom Jesus dos).-Pequena 
povoação entre ,os rnunicipios de Ati
baia e de N azareth, pertencente a este 
ultimo. 

\ 
Pereiras.-Povoação, hoje freguezia, 

pertencente ao município de Tatuhy. 

Perequê.-(Vide o nome Piraiquê). 

Perimirim.-Pequeno rio que ílesá
gua no oceano: no município de Uba
tuba. 

Algun-s escrevem Proniirini. 
(Vide o nome Pro1nirün). 
J>eri1nirirn, corruptéla de Piri-myri, 

«pouco e pequeno». De piri, «pouco», 
rnyri, «pequeno»: formando estas duas 
palavras · o significado livre - «raso e 
pouco_ extenso». 

Com, effeitu, tem apenas a extensão 
de um kilotnetro, quatro n1etros ern sua 
maior largura, e meio tnetro de pro:.. 
fundidade. 

Peritúba.-Affluente do rio Taqu_ary, 
pela margem esquerda: no municipio 
ele Itapeva da Faxina. 

Peritúba, corruptéla de P.ZJri-ty-bo, 
«soterrado a pique». De pyri, «a pi
que» , ty, «soterrár», com o accrescimo 
de bo (breve), para formar supino, ex
primindo ao mesmo tempo o modo de 
estar. 

Allusivo a correr muito profundo, en
tre barrancas altisi;:imas e a pique. 

Com effeito, a região, em que corre 
o Peritúba, tem uma formação geolo
gica de tal natureza que os rios e ri
beirões talham na terra profundíssimos 
sulcos, ás vezes cem ou mais metros 
abaixo; de sorte que é impossjvel des
cer ao seu leito. 

E' essa. mesma formação geologica que 
facilita ás aguas desses rios e ribeirões 
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abrirem passagem sob o sólo, desappa-
recendo em um logar para reapparece
rem mais abaixo. No rio Itararé é onde 
este phenomeno melhor se rnostra. 

(Vide o nome Itararé). 
Não obstante, ta~nbem esse ribeirão 

Peritúba póde acaso ter abundancia de 
piri ou junco; forrnando assim o indí
gena o seu jogo linguístico, para assig
nalar nesse curso d'agua os dous factos. 

Ha. outros ribeirões com o nome Pi-
ritúba. · 

(Vide o nome Piritúba). 

Perna de páu.-Pequen~ rio que 
desagua no oceano : no município de 
Caraguatatuba. 

Perna de páu, corruptéla de Pen·ü
nd-i-pá·ü, «saliencia entre duas aguas». 
De penú, «saliencia da superficie» , nd, 
intercalação por ser nasal o sorn de 
penit, e para ligal-o a i, «agua», páü, 
«intermedio entre dous ». 

Allusivo a formaren1 as areias do mar, 
á fóz desse rio, um como isthmo; resul
tando disto que as aguas do rio, sof
frendo impedimento . para a sahida, re
fluem ou fazem bojo ou lagôa, até que, 
em luas determinadas, forçam aquella 
muralha de areia e escôam-se, para ser 
renovado depois o mesmo phenomeno. 

Pero Luiz.-Rio, na ilha Cardoso: 
no inunicipio de Cananéa. E' pequeno, 
tanto em extensão, como en1 profundi
dade. 

Pero L uix, corrupção de Pitere-rid, 
«sinuoso e lento» .. De--piiêre, «volver-se, 
dar voltas», rui, «preguiça, lentidão, bran
dura, astucia, silencio, tento, etc. ». 

Allusivo a dar voltas successivas, e a 
ser pouco corrente, até ao ponto de pa
recer parado. 

Perová--Afiluente do rio Tieté, pela 
margenl direita: no município de M.ogy 
das Cruzes. 

E' tambem conhecido pelo nome Una. 
(Vide o nome Una). 
Perová, corrupção de Pi-rõ-uá, «fundo 

revolvido e alagado». De p1:, «fnncio, 
centro», rô, «revolver», uá ou i-á, «ala-
gar, fazer lagôa». ~ 

Allusivo a derramar-se; e, por correr 
c1n terreno carbonifero, frouxo por mis
tura de areia, fórrna gretas no fundo, 
sobre as quaes gyram as a·guas, revol
vcn <lü"-lhe o fundo. 

Com effeito,, o terreno é negro e em 
varzea, correspondente á formação do 
valle do rio Tieté, que, desde Mogy das 
Cruzes, desdobra-se e1n uma in11nensa 
varzea. 

Perucáia.- Morro, entre os mun1c1-
pios de Conceição dos Guarulhos e de 
Juquery.· 

Não se trata da planta Piruguáia, 
tam ben1 conhecida por Oipó-suma, da 
faruil1a dos lon1·deas, cujo nome na scien
cia é Anchietea salutaris, e cuja raiz é 
purgativa. O povo diz tambem piragáia; 
e tambem anchieta. E, aliás, essa planta 
pó<le existir naquelle morro; razão por
que n indigena, para fazer o jogo 1 in
guistico, e1n vez de nomear de outro 
n1odo ou com outras palavras o morro, 
o nomeou Perucá·ia. 

Perucáia, corruptéla de Piri-quái-a, 
«cortado a pique», quái, «Cortar, talhar», 
com a (breve), para formar o infinitivo. 

Allusivo a ser morro alcantilado, como 
que talhadn, a pique. 

Peruhibe. -Morro, rio, e praia: no 
município de Itanhaen. 

O conselheiro MARTIM FRANÇrsco RI
BEIRO DE ANDRADA, en1 seu Diario de 
uma 1viage,1n 1nineralogica pela pro1Jin
cia de S. Paulo no anno de 1805, assim 
o escreveu: « ... metti-me em carros 
para andar a praia de P_eruibe, que já 
fica ao sul da praia, e terá seis leguas 
de co1nprin1ento; do meio para o fim 
está a aldêa d'este nome, e no fim o 
rio, que tambem atravessei, para no se
guinte dia subir o morro de Peruibe» . 

Os indigena8 costumavam dar nomes 
a logares varios, na mesma região, c,om 
o n1esmo som, ou com som quasi iden
tico, mas com significados diversos. 

Peruibe, nome do morro, é Pir' -ii-bo. 
contrahido em Pir' -ii-bo, «a pique e ern 
resvaladouro» . . De piri, «a- pique», ii, 
«resvalar», bo (breve), para exprimir o 
modo de estar. 

. ·' 
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Allusivo a ser alcantilado nas pontas 
ou cabeços que lnnça sobre o oceano; 
e resvaladeiro nas encostas iateriores. 

Peruhibe, nome do rio, é corruptéla 
de Pi-rui-:bo, «fundo quieto». De pi, 
-i fundo», ruí, «quietude, preguiça, silen
ciar, etc.», bo (breve), para formar su-
p1no. . 

Allusivo a ser rio rnorto, ou ao inenos, 
sem corrente apparentc. 

Peruhiúe, nome da praia, é corruptéla 

PIA 

logares mais estreitos não excede de 
t res pa Imos de fundo; nos mais . largos 
terá palmo e meio. 

Antes ele desaguar no Jundiavira, 
200 metros mais ou menos, tem um 
salto de 12 1netros de altura; denon1i
nado Vuturanchi1n. Até certo ponto, 
desde as cabeceiras, é conhecido por 
Guap'iá1·a. 

Terr1 no leito buracos ou poços. 

de Pirú-1,i-bo, «seeca e dura». De pirú, · Pescaria.--Pequeno i:io que de~agua 
«secco», 7-i, «duro, apertado», bo (breve), na enseada Picinguaba: no município 
para significar sitio ou logar. de Ubatuba. 

A.llusivo a formarem ahi as arêas urn Pescaria, corrupção de Pi-guára-i, 
sólo secco e duro. contrahido em Pi-guár' -i, «successivas 

Tambem a denominam Tapireuza. tortuosidades». Pi, «centro», guâra; «tor-
(Vide o nome Tapire1na). cido em zi.g-zags, retorcido em espiral, 
Os que costumam viajar de Santos tortuosidades», i, posposição de perse-

para Iguape, ou vice-versa, faze1n o tra- verança. 
iecto dessa praia em carros puxados a A.llusivo a cahir da serra na eitensa 
bois; e sóbem o n1orro conduzidos en1 varzea, onde, como uma serpente, desli
rêdes. E' um pouco primitivo esse 1nodo sa-se em successivas sinuosidades. 
<le viajar; mas ainda não ha outro mais Tern seis kilometros,. mais ou menos, 
aperfeiçoado: em todo o caso, tenho ou- de extensão: ao principio com dez me
vido aos que já fizeram essa viagem, tros de largura e tres de profundidade; 
que o transporte em carros sobre aquella vae-se alargando e aprofundando em seu 
praia, e em rêdes sobre o n1orro, tem cúrso. . 
encantos, cujas record;1ções são um pra- A' fóz, alarga-se até cem 1netros, mas 
zer para toda a vida do transportado. <liminúe de profundidade, de um a tres 

Perús.-A.ffiuente elo 
pela n1argem esquerda: 
de S. Paulo. 

metros, conforme a maré. 
rio Juq~t~r'!/, E' tambem / denon1inado Picinguába. 

no lll UillClplO 

Perús, corruptéla de Pi-ru, « põe-s~ 
apertado». De pi, «apertar», ru, «pôr-se, 
estar». 

Allusi vo a correrern entre montes, em 
leito estreito, e ainda n1ais apertad(') em 
alguns logares, forn1an<lo cachoeiras e 
saltos. · 

Peruvauva.-Affluente do ribeirão 
Jundiavira, pela margem esquerda: nos 
municipios de Jundiahy e de Parnahyba, 

Peruvaúi·a, corrupção de Pi-rá-ibyí
bae, contrahido em Pi-r' -ibyí-bae, «fundo 
desigual e raso». De pi, «centro, fundo», 
rá, «desigual, não nivelado», ibyí, «baixo, 
pequeno», com a particula bae (breve), 
para formar participio. 

Allusivo a ser encachoeirado desde 
que nasce, e a ter pouca agua. Nos 

lt 

(Vide o nome Picinguába). 

Pessinguaba.--(Vide o non1e Pi
cin,quaba). 

Em hora o nome,. começado cÇ>m pe, 
seja n1enos incorrecto, julguei conve
niente usar de PiC'inguába, por ser o 
que verr1 nos niappas e cm documentos. 

Piábas.-Uma das cachoeiras que 
formam o rio Brejahimirindúba, no 1nu
nicipio de Ubatuba. 

1),iábas, corruptéla de Pihá-bo, «em 
escada». De pihá, «degráus, escada», bo 
(breve),. para exprilnir o modo de estar. 

Allusivo a formar successivas quédas. 

Piaçábossú.-Praia, entre o porto 
que traz este l).ome e a villa de Ita
nhaen. 

' . 
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Piaçdbossú, corruptéla de Pé-açáí-buçu, 
«plana, extensa e larga». De pf>, «plann », 
açái, «estender, extensa», buçú, o n1esmo 
que uçú, «largo, grande». 

Com effeito, essa praia tem cerca de 
setenta kilometros ae extensão; corri 
grande largura. 

Mas, segundo o costume dos indige
nas, relativamente a logares varios na 
n1es1na região, aos quaes davam nomes 
con1 som identico ou quasi identico mas 
com significados diversos, este mesmo 
notne é attribuido ao porto, e ao rio que 
com·1nunica o porto com aquella praia, 
no município de S. Vicente. 

Quanto ao rio, Piaçábossú é corrup
téla de Pi-açáí-iobú-çúú, por contracção 
Pi-açáí-'obú-ç,'-úú, «fundo lodoso que re
boja esparzindo-se». De pi, «fundo, cen
tro», .açaí, «estender, esparzir», iobú, 
«rebojar, transbordar, sair o liquido fóra 
das bordas que o contém», sendo que 
io é reciproco para compôr a palavra 
com aquelle significado, çúú, o n1esmo 
que húú, «lodo, lama, borra, fézes, de
tl'itos etc.», por isso que a mudança de 
lcttra, em co1nposição de nomes, na lin
gua tupi, é muito usada, especiahnente 
o h, que é aspirado, em ç, e havendo 
necessidade, como neste caso, para o 
jogo linguistico na nomeação dos . lo
gares. 

Allusivo a ser lodoso esse rio; e a 
transbordar successivan1ente, á propor
ção que a mar~ cresce, por effeito do 
fluxo e refluxo das aguas marítimas. Seni 
ter crescido a maré, é innavegavel. 

Quanto ao porto, o noine Piaçábossú 
é corruptéla de Pe-haçáb-uçú, «passagern 
geral do caminho». De pe, «caminho», 
haçáb, «passar», e, por não ter caso, 
significando ·no infinitivo a _acção do 
verbo em geral, conforme a lição do 
padre Luiz FIGUEIRA, em sua Arte de 
gramrnatica da lingua brasilica, é, « pas
sagem», uçú, tambem empregado para 
exprimir comparativo, ou ainda n1ais a 
acção do verbo por muitos. 

Allusivo a ser' essa a ·passagem prin
ci'.pal, que serve, em geral, aos que por 
alli transitam. 

" 

A confirmação de' tu<lo isto,- vou dal-a 
_trnnscreven<lo a descripção deste8 loga
res, feita por pessoas que escreveram 
suas viagens entre a cidade de Santos 
e a villa de Itanhaen. 

o conselheiro f\tlARTIM FRANCISCO 
RIBEIRO DE ANDRADA, ern seu Diario 
de u11ut 1;iage1n rnincralog·ica pela 73ro-
1:incia de S. Paulo no anno de 1805, 
assim o escreveu: «Parti (!<~ Santos, vim 
pelo braço de mar que Sl' dirige pelo 
Cubatão, l' no largo do Caneú tomei á 
esquerd~ por um rio, que divide a vílla 
(hoje cidade) de Santos da terra firine, 
e a torna verdadeiramente uma ilha: 
çhcguei ao porto de l>iaçabuçú, onde 
me metti en1 carros, e andei un1a grande 
praia de dei. leguas, segundo dizem ao 
sul, até chegar á villa da Conceição de 
Itanhaen». , 

Vou, agora transcrever a descripc;ão 
feita pelo dr. ' CARLOS RATH, ctn seus 
Fragnientos geologicos e geographico:=:, 
vindo da villa de Itanhaen para Santos, 
isto é, no sentido inverso ao do prin1eiro: 
«Da Conceição en1 diante tern de pas
sar outra vez e1n carroças cobertas, pu
chadas a bestas ou bois, por entre o 
mar e os con1 bros de a rêa, por uma 
praia tesa e plana, até o porto de Pias
sábu:;sú; dez leguas. Em Piassábussú, 
deve-se parar e esperar a maré, e então, 
caminhando-se da praia para o porto do 
embarque d9 rio Piassábussú um quarto 
de legua inais ou menos, ton1a-se este 
rio lodoso e . tortuoso até Santos, ou 
Casqueiro, ou Cubatão, de 5 a 7 leguas 
a este ultiino». 

Piaçagoéra.-«Antiga passagem do 
caminho», é o significado de Pe-haçá
guêra: de pê, «camínho», haçá, «pas
i:;agem » , por ser infinitivo se1n caso, 
guêra, o mesmo que cuêra, verbal de 
pretrrito; signifitando «O que foi, ·o que 
existiu». 

Allusivo a ter sido ahi o porto do 
cª'~inho que existia, ao tempo da che
gada de Martim Affonso de Souza. Era 
proxi1no á fóz do rio J.11ogy. 

• 
(Viue o nome Mogy). 
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Dahi os indígenas seguiam pelo con- O nome do caminho primitivo era Pe-
tinente até Bertioga: e, querendo ir á rá-nái-p1iâ-quâb-a: e dahi os portngue
aldf.a, onde se fundou a villa de S. Vi"- zes entenderan1 que era o no1ne da serra. 
r.ente, atravessavam o braço de mar (Vide o nome Para·napiacaba). 
para o porto do Cubatão. A communi- O do porto era Y-piâ-çába, porque 

' cação entre este porto e a villa de Santos ahi é que se dividian1· os que ian1 para 
era, por canôas, pelo laga-mar Oaneú, os lados da região, que depois tomou o 
como se vê da transcripção feita, a pro- nome de villa de S. Vicente, e os que 
posito do nome Piaçábossú, de um trecho iam para os lados da Bertioga. 
do Diario de uma 1iiage1n m.ineralo,qica (Vide o non\e Apiaçába). 
pela provineia de S. Paulo no anno de 
180õ: «Parti de Santos, vi1n pelo braço Piaguy.- Aff1uente do rio Parahyba, 
de mar que se dirige para o Cubatão, e pela margem esquerda: nos municipios 
no largo do Caneú tomei á esquerda por de Guara.tinguetá e de Lorena. 
um rio, que divide a villa ·de Santos da Piaguy, corrruptéla de -Pi-ai-gui, «fun
terra firme, e a torna verdadeiramente do com saliencias, altos e baixos», gu'i, 
uma ilha. · · » • Assim ainda era neste posposição significando, neste caso, «com». 
seculo; porque o aterrado entre Cubatão_ Allusivo a ter no leito muitos arreci
e Santus é oura posterior. 

fes; o que não impede que seja muito 
A denolllinaçào Cubatão-Mogy, que corrente. Ha neste ribeirão lindissimas 

se lê em algumas chronicas, não é no1ne cachoeiras. 
de rio algum, senão a designação desse ÂZEVEDO MARQUES, em seus Apon
porto, que era a co mrnunicação corn o tatnentos Historicos, Geographicos, Bio
caminho da serra. graphicos, Estatisticos e Noticiosos da 

De outro 1nodo, on se outro fôra o provincia de S . Paulo, escreveu Piai~hy. 
caminho da serra Cubatãn, seria se1n ·ex
plicação a descida dos indígenas até o 
canal Bertioga, en1 · 1531, sem canôas, 
para verificarem a chegada e est;ida de 
n:ius portuguezas alli:-seu trajecto foi 
pelo continente, onde era a tabacicába 
ou a escala de passagem entre as al
dêas, a começar, em baixo da serra, pelos 
que estavam á margem dos ribeirões 
Geribatyba e Uru.ray. 

E' tão melhor esse caminho dos in
digenas para Piratinim, hoje região e 
cidade dt) S. J?aulo, que ein suas explo
rações, a companhia ingleza da estrada 
de ferro de Santos a J undiahy tomou essa 
mesma directriz para a subida da serra 
e mais percurso até aquella região: mais 
ou menos. Os vestigios da villa de Santo 
André, fundada por João Ramalho, con
correm para este asserto. 

(Vide o nome Santo André). 
Como se vê do nome Piaçáguera, este 

é apenas designativo de que foi por alli 
o caminho primitivo, para o distinguir 
do que foi feito, posteriormente pelos 
portuguezes. ,, 

I 

Piahy.-Affluente do ribeirão Tre
mentbé, pela r.nargem direita: no muni
cipio <le S. Paulo. 

Affiuente do rio Tanianduatehy, pela 
n1argem esquerda: no município de S. 
Bernardo. 

Piahy, corruptéla de Piá-i, «aos de
gráui:;». De piá, «degráu, escada», i~ 
posposição de perseverança, par~ expri
nlir successão do facto, isto é, alguns ou 
muitos. 

Allusivo a descerem aos degráus ou 
de degráu em degráu. 

São encachoeirados. 

Pião.-Rerra, entre os municípios de 
J acarehy, de Patrocínio de Santa Izabel, 
de Nazareth e de Santo Antonio da 
Cachoeira. • 

Ramificação da serra Mantiqueira. 
Pião, corruptéla de Pi-ã, «empinado 

e escalvado». De pi, «raspar, escalvar, 
tirar a casca», ã, «empinar». 

Allusivo a não ter vegetação com as 
encostas em alcantil. 

( . 

' . 
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Piaú.--Cachoeira, abaixo . da fóz do 
ribeirão Mosquito, no rio Paranapanema, 
e acima da cachoeira Pacú. 

Pi-11,ú, «canal defeituoso». De pi, <~fun
do, centro», aú ou aúb, partícula para 
exprimir defeito ria acção ou no facto, 

·segundo a lição do padre Luiz FIGUEIRA, 
en1 sua Arte de grammatica da língua 
brasib:ca. 

Allusivo a ser um canal en1 diagonal 
da margem esquerda para a direita, por 
causa ele arrecifes: as aguas correm 
nesse canal com impetuosidade. 

Piauhy. -- Afiluente do rio Jl{ogy
guassú, pela margem direita: no rnuni
cipio de Ribeirão Preto. Traz hoje o 
nome de S. Luix. E' corrego. 

J>iauhy, corruptéla de Pi-aí-1i, «leito 
perseverantemente obstruído». De pi, 
«fundo, centro », aí, «saliencias, altos e 
baixos», i, posposição de perseverança. 
O í tem son1 guttural por estar seguido 
de outro i. 

Allusivo a ter no leito, em toda a 
extensão, pedras e cachoeiras. 

Picanço.-Nascente d'agua no alto 
do contra forte ou serrote divisorio das 
aguas do rio Tieté, e do · seu affluente 
Cabuçú: no municipio de Conceição dos 
Guarulhos. 

Alguns a dizem «olho d'agua». 
Picanço, corruptéla de Picoê-oce, con

traido eru Picoe-' cê, «concavidade alta». 
De picoP., «concavidade, canal, Iogar con
vexo», ocê, «alto, en1 cima». 

Allusivo a ser u1n deposito de agua 
no cimo inais alto do serrote. 

Com effeito, na altitude de 796 me
tros. 

Pichoá.-Afiluente do rio Parahyba, 
pela margem direita: servP. de divisa 
aos municipios de Taubaté e de Caça
pava. 

Pichoá, corruptéla de Pyty-há, «ato
ladiço». De pyty, «atolar-se», há, o 
mesmo que ába, para exprimir logar, 
causa, modo, instrumento, fim, intuito, 
etc. Mas, a palavra pyty exprime apenas 
o effeito: as aguas desse corrego sof-

fren1 represa na barra, e dahi o atola
diço como effeito dessa represa. 

Por cansa da pronuncia de pyty-há, 
sôa pichu-á. · . 

Allusivo a ter atoleiros no leito. São 
mesmo, em alguns logares, verdadeiros 
tremedaes. E' ladeado de varzeas. 

Picinguába. - Enseada, um pouco 
ao sul do lin1ite da província de S. 
Paulo con1 a província <lo Rio de J a
neiro) pelo littoral. 

Rio que desagua naquella enseada. 
Segundo MARTius, em seu Gloss. Ling. 

Eras., o nome Picinguába significa «to
gar onde se cria o peixe do mar»! 
- Picinguába, nome da enseada, é cor

ruptéla de Pe-cy-guâá-bae, «superficie 
lisa e arredondada». De pe, «superficie», 
cy, «lisa», guâá, «arredondar, fazer bar
riga», com a particula bae (breve), para 
formar participjo, sjgnificando «O que é». 

Picinguába, nome do rio, é corrup
téla de Pé-cê-guâá-bae, «barra chata e 
alargada». De pé, «Chata», ce, o mesmo 
que hc, «sahida», guâá, «alargar, fazer 
barriga», com a partícula bae (breve), 
para formar participio, significando « O 

que é». 
O nome da enseada é allusivo a ser 

sem cómoros de areia, e sem arrecifes; 
e semi-circular. 

O nome do rio é allusivo a ter rasa 
a barra; alargando-se ahi. Co1n ~.ffeito, 
sendo de cincoenta metros n1ais. ou menos 
a largura deste rio, quando desce do 
logar denominado Laranjal, alarga-se, 
em sua fóz, mais de cem. 

O rio é tan1 bem denorninado Pescaria. 
(Vide o nome Pescaria). 
Os indígenas tinham o costume de 

dar nomes co1n soin identico ou quasi 
identico a logares varios, na 1uesma re
gião, mas com significado diverso: -
dahi o nome quasi identico da enseada 
e do rio. 

AZEVEDO l\:IARQUES, em seus Apon
ta1nentos Historicos, Geographicos, Bio
graphicos, · Estatisticos e Noticiosos da 
proi·incia de S . Paulo, dá o rio Pissin
guaba como limite da província de S. 
Paulo com a do Rio de Janeiro; e es-

, 
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creveu, certamente por equivoco, ex
trettna rneridionál, em vez de extre1na 
septentrional. Mas, não é exacto. O 
limite é a Cachoeira da Escada. 

(Vide o nome Cachoeira da E~cada). 

Piedade.- Villa, á margern esquerda 
d.o ribeirão Pirap6ra, affluente do rio 
Sarapuhy, pela margen1 direita. 

E' tamben1 conhecida por Piedade de 
Sorocaba. 

Este nome proveio da achada de uma 
imagem de N. S. da Piedade por um 
matteiro, proximo á margem daquelle 
ribeirão. Em conseq uencia foi ahi edi
ficada imn1ediatarr.ente uma capella, na 
qual foi collocada a veneranda imagem. 

Pilar.-Poroação, hoje fregue.zia: no 
município de 8arapnhy. 

Capella, no tnunicip10 de S. Bernardo. 
Desta capella tirou o nome uma estação 
da estrada de ferro de Santos a Jun
<liahy, entre as de S. Bernardo e do 
Rio Grande. 

Tanto na freguezia, como na capella, 
a invocação é do Senhor Bom Jesus do 
Pilar. 

E' denominação portugueza. 

Pi Iões. - Cachoeira, no rio '.ITeté: 
no municipio de Tieté. 

E' tambem conhecida por Pelouros. 
(Vide o nome Pelouros). 
Filões, corruptéla de pirõ, «rodomoi

nhos ». 
Allusivo a fazerem as aguas ahi fortes 

rodo moinhos. 

Pilões.-Rio, que desagua no canal 
Bertioga: no municipio. de Santos. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gem esquerda: no municipio de Buquira. 

Affluente do rio Ribeira de Iguape, 
pela margem direita: serve de divisa aos 
municípios de Xiririca e de -Iporanga. 

Affluente do rio ltfog'y-guassú, pela 
margem esquerda: no município de Ara
raquara. 

Afiluentie do ribeirão Piaguy, pela 
margem direita, já quasi á fóz deste: 
no municipio de Guaratinguetá. 

Pilões, corruptéla de Pi-rõ, «fundo 
revolto». De pi, «fundo, centro», rõ,
«revolver». 

Allusivo a formarem suas aguas bu
racos no fundo ou no leito, e revolve
rem-se para sahirem de taes buracos. 

Es~es ribeírões, .que trazem corrupta
mente o nome Pilões, são encachoeira
dos; e, porque, nas quédas, as aguas 
formam aquelles buracos, e logo depois 
os rodomoinhos, foi feita a corrupção 
PiLõe:s, sómente com referencia aos taes 
buracos. Ora, o nome pi-rõ corresponde 
principalmente á acção de revolverem-se 
as aguas para seguirem o impulso da 
descida ou· a lei natural da quéda, for
mando cascatas, algumas das quaes em 
l~ito ingreme e recto e, portanto, bellis
s1mas. 

No ribeirão Pilões, afiluente do ·rio 
Ribeira de Iguape, isto é, em uma de 
suas margens, ha uma gruta notavel. 
Eis como o constlheiro l\1ARTIM FRAN
CISCO RIBEIRO DE ANDRADA, em seu 
Diario de urna i;ia,9en1 1nineralogica 
pela provincia ele S. Paulo no anno de 
1805, dá noticia della: «Entrando pela 
barra dos Filões, e depois indo cos
teando o dito ribeirão por utn carreiro 
praticado en1 suas margens, vae ter-se 
a uma gruta semelhante á de Santo 
Antonio». 

(Vide o nome Iporanga). 

Pindaúva.-Affluente do ri-0 Jacu
piranga, pela margem direita: nos mu
nicípios de Cananéa e de Iguape. 

Ha dous: maior e menor. 
Pindaúi•a, corruptéla de Fi-nda-ibiy-i, 

«apertado, mas não pequeno». De pi, 
«apertar», nda, particula de negação, 
ibiy, «pequeno, baixo», i, para fechar a 
negação. 

E' tan1bern pronunciado, menos incor
rectamente, Pindahyba. 

Allusivo a ser esguio: isto é, com
prido e· estreito 

O som da pronuncia tupi deve ser 
Pindahibu~; breve a ultima syllaba. 

Estes dous ribeirões nascem no mu
nicipio de Cananéa, e desaguam no de 
lguape. 

: 
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Pindahytiba . ....:...Morro, no mnnicipio 
de Guaratinguetá. 

Pindahytiba, corruptéla de Pii'i-ndae
teí-bae, «O que é muito escorregadio». 
De pii'i, «escorregar, resvalar o pé.') , 
ndaeteí, «muito, den~asiadamente, exces
sivamente», bae, particula de particinio. 

' L 

Allnsivo a fazer muita lama lodosa 

Allusivo a ser escondido entre pen
nas encarnadas o objecto que deve ser 
tragado e engolido pelo peixe. As pa
lavras uiri-rica e o-á-o-áquâ designam 
o modo do U80 daquelle instrum~nto 
de pesca, · segundo é preso á haste fle
xível, ou á canôa em movin1ento. Por
tanto, pindá é propriamente o objecto 
occulto na isca. · em tempo de chuvas, tornando-se de

masiadamente escorregadio. Os indigenas tinham ainda outros mo
dos ·de pescar: pari, cerca de talas ou 

Pindamonhangaba. - Cidade, á de varas, para formar o cacári ou ta
rriargern direita do rio Parahyba, sobre pagen1 nos ribeirões e mais cursos d'agua; 
uma collina. yequeá, ou, c0mo dizem no Amazonas, 

O nome é tirado do logar. Não se jequi, cesto afunilado, para ser deixado 
trata de P1:ndá-rnonhangába «fabrica de á flor d'agua, onde o peixe entra, mas 
anzóes»; o indigena não cogitava de es- aonde não pórle sahir; ytá-púâ, pedra 
tabelecirnentos industriaes <le taes ar- aguçada, que faz o serviço e tem a uti
tefactos; nem o seu pindá precisava de lidade do harpão curto, para fisgar o 
fabrica. Dous são os instrumentos de peixe na superficie d<\s· aguas; y-aticá, 
pesca, denominados pindci,:-o pindá-ciri- pedra aguçada, rrorétn inais comprida do 
ri-ca e o pindá-o-há-o-áquâ. O primeiro que a ytá-púâ, para fisgar o peixe no 
é qualquer cousa que possa engasgar fundo, guiando-se o pescador pelas bor
ou fisgar o peixe, occulto entre pennas bulhas que a respiração do animal faz 
encarnadas, ou objecto da mesma côr, subir á tona da agua; çá-ra-rá-quâ, ou 
a correr sobre a agua; o peixe, illudin- sararaca, flecha especial, c~jo he,gm-a, 
do-se por ver o rnovimento e a côr dos que é pronunciado corruptamente huú1na. 
peixinhos de que sóe alimentar'-se, traga ou suurnba, e é o fuso, traz enrolado urr1 
o objecto e engole-o, 'ficando preso pela fio fino e tem á por.ta, fortemente se
haste flexivel, a cuja ponta te1u sido guro, um pedaço de pedra, bem aguça
atado por u1n cor<lel :-de cir1: «desli- do: disparada a flecha, não directamente, 
sar», repetido na ultima syll~ba, para n1as por inclinação, sóbe ao ar, e cer
assignalar a successão do movimento, teira de lá desce para deixar no cos
com o sufüxo ca (breve), para formar tado do peixe a fisga; e é então que, 
supino. O segundo é o mesmo objecto ; mergulhando este, o fio desenrola-se e 
sórnente com a differença de não ter o logar, e1n que o fuso está á super
haste, e de ser o cordel amarrado á fi cie das aguas, revela a parada do fis
pôpa da canôa, a qual, em seus movi- gado: ça-rá-rá-quâ, «corda cuja ponta 
rr1entos, imprirne ao cordel, e este ao se desata»: de çá, o mesmo que çã, 
o~jecto, a acção do peixinho a correr « C?r~a» , rá, «desatar», repetido para ex
sobre a agua: de o, reciproco, á, «tor- pnmir a successão do facto, quâ, «pouta'>. 
cer», o, reciproco, áquâ, «correr», signi- Esta. flecha de fis_gas óu harpões é de
ficando «corre, torcendo-se». nom1nada hui-ty-eyrn-a. E mais outros 

Pindá foi applicado ao anzol de ferro, processos, inclu~ive a viçá, que é a rêde, 
usado e introduzido pelos europeus, por- cada qual o ~ais engenhoso p~ra o fim, 
que produz o mesmo effeito. Pindá é a que é destinado. 
pyi-nd-á, «objecto escondido»: . de p!Ji, Vê-se, portanto, que o significado que 
<i:esconder, occultar» que alO'uns escre- !\IARTIUS e outros têm dado ao nome 

' o n· d vem pymi, nd, intercalação por ser nasal rtn amonhangaba é simplesmente um 
a palavra anterior, e para ligal-a a á, erro. 
«objecto, cousa corporea, entidade, pedaço Pindanionhangaba é corruptéla de Pi-
de ferro, grão, etc.». nd-o-mo-nhang-ába, «logar estreitado, etn 
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que se junta». De pi, «estreitar, aper
tar», nd, por ficar nasalisado o non1e 
!nteiro em virtude de nhang, e para 
ligal-o a o, reciproco, servindo tambem 
de nota de terceira pessoa, 1no, particula 
activa, e não nzbo, por ter som nasal o 
verbo nhang, «juntar, encestar», levado 
ao participio pelo accrescimo de á&ct, 
exprimindo logar, modo, instrumento, cau
sa, intuito, fim, etc. 

Allusivo a correr ahi estreitado o rio 
Parahyba, entre margens altas e e1n 
leito fundo; differente1nente do curso 
antecedente e subsequente, em que o 
rio se alaga formando banhados. 

Pindú.- Regatos que correm dos mor
ros de Iguape. 

Ha, além de outros, dous principaes: 
o Pindú-assú e ·o Pin dú-mirún. 

Pindú, <deito ruidoso». De pi, «cen
tro, fundo », ndú, «ruido, ruidoso». 

A.llusivo a correrem encachoeirados. 
O conselheiro MARTIM FRANCISCO RI

BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario . de 
uma 1n:a,qeni rrtineralog'ica pela provincia 
de S. Paulo no anno de 1805, assim 
descreve essa região: « ... fieam (os mor
ros) por detraz da villa e se prolongam 
até a barra: sempre as grandes rnassas 
de rocha granítica, ·desarrumadas. Esta 
rocha forrr.a pelo seu desarrnmamento 
barrocas a cada passo, por unde cor
rem regatos e cachoeiras abundantes em 
aguas ... ». 

AZEVEDO ~ÍARQUES, e1n seus Apon
ta1nentos II1'storicos, Geographicos, B io
graphicos, E statis#cos e J.lotic:iosos da 
proi:incia de S. Pau lo, escreveu Pindu á
rnirini e Pin duássú. Mas é erro. O 
verdadeiro nom e é Pindú. 

Pinhal. - Encosta da serra Japy: 
no municipio de Cabreúva. 

Pinhal, corrupréla de Pi-yâb, «gretas 
vazias». De P',;, «centro, vazio, fundo», 
vâb, «gretar, receber, abrir naturaltnente». 

Allusivo ás grutas e cavernas que ha 
nessa encosta. 

O verbo yâb exprime o facto natural; 
e não por obra humana. 

• 
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Pinhal.- Cabeceira do rio Itapeti
nin.qa: no municipio de Sarapuhy. 

Affluente do rio Itapetininga, pela 
margem direita: no município de Itape
tininga. 

Affiuente do rio Sorocaba, pela mar
gem direita: no 111unicipio de Piedade. 

Affluente do rio Juudiahy, pela n1ar
gern esquerda: no municipio de Itú. 
Tam be1n conhecido por Pirahy. 

(Vide o nome Pirahy). 
Affiuente do rio .A.piahy, pela mar

gern e3querda: entre os municípios de 
Bom Successo e de Itapeva da Faxina. 

Afiluente do rio Jayuary, pela inargem 
direita: entre os municipios de Santa 
Izabel e Jacnrehy. . 

Pinhal, corruptéJa de Pi-yâb, «fuhrlo 
gretado» . De pi, «fundo, centro», yâb, 
«gretar, ra char, abrir por acção natural». 

Allusivo ás depressões e cavidades 
que &s aguas fazem no leito, descendo 
e1n rodon1oinhos. 

· Pinhal.-Logares varjos na provin
cia, co1n este nome em portuguez, por 
abundancia da arvore pinho ou pinheiro. 

Nos rnuuicipios de S. Carlos do Pi
nhal, de Espírito Santo do Pinhal, de 
S. Bento <le Sapucuhy-miritn (Santo An
tonio do Pinhal), de Itatiba, de Apiahy 
e outros. 

Pinheirinho.-Afiluente do rio Sa
pucahy, pela margen1 08querda: no mu
nicipio de Santo Antonio da Alegria. 

(Vide o nome Piuheirinhos, qu~ tem 
igual explicação). 

Pinheirinhos.- Afllnen te de rio Tie
té, pela margem direita: entre os mu
nicipios de Conceição dos G uarulhos e 
de Juquery. Mas, a sua nascente é no 
n1unicipio de Nazareth. 

Affiuente do rio .Ai'iba1·a. peh mar
ge1n esquerda,: no municipio <le Atibaia. 

Urna das cabeceiras do dbeirão Po
trihú: no município de S. Roque. A' 
sua marge1n direita ha uma pequena 
povoação com o nome Pinheirinhos, pro
xitno á estrada de ferro Sorocabana. 

. . 

' 
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Pinheirinhos~ corrliptéla de Pi-iêre
i-na, contrahido em Pi·iêr' -i-na. cder
ran1ado». De pi-ierê, «derra1nar, ·i, «rs
tar, · pôr-se», com o suffixo na (breve), 
para formar supin o. 

Allusivo a abrirem-s-e flll varzea, cons
tanternente dPrramactos, ou t.ransborda
dos de se"us leitos. 

P inhe iros.-Affluente do rio 1Tieté, 
pela margem esquerda: no 1nunicipio de 
S. Paulo. E' o ruesmo Jurubatuba, de
.pois da affluencia do J.f.boy-guassú. 

(Vide o non1e Jurubatuba). 
Affluente do rio Àtibaiu, pela margem 

esquerda: no ·munici pio de Itatiba. . 
Cabéceira do ribeirão Tahyassu;.éba: 

no "município de ~Iogy das Cruzes. . 
Affluente do ribeirão Lourenço Velho, 

pela margem dir:eita: no município de 
Parahybuna, nascendo porétn nas divi
sas .com o municipio de Ubatuba. Corre 

· na parochia de Bairro Alto. 
Pinheiros, corrupção de Pi-iêre, «der

ramado». 
Allusivo a transbordarem, fazendo ala

gadiço nas margens. 
Não é, portanto, exacto que o nome 

. ·do affiuente do rio 'l~eté proviesse de 
ahi existir urn pirihal, segundo a nota 
quarta do padre LOURENÇO CRAVEIRO 
ao titulo de scs1naria de Pedro de Góes, 
de 10 de Outubro de 1532. 

O padre LOURENÇO CRAVE IRO era 
reitor do Collegio ,..dos J esuitas en1 S. 
Paulo, e1n l ü74. 

Mesmo C1xisti11do .Pinheiros nesses lo
gares, o nome tnpi é Pi-iêre; servindo 
a exis.tencia de pinheiros só para ope
rar. 1nais facilmente ' a corruptéla. 

A varzea do ribeirão J>inheiros, af
fluente do rio '11ieté, tem a extensão de 
cerca de 20 kilo1netros e a largura de 
2 a 4. 

Pinheirqs. - Villn, á margern es
querda do rio Parahyba; não mirando
se so,bre ns aguas, mas a alguma dis
tancia, ' etn logar elevado. 

O non1e Pinheir(ls. desta villa, é que 
parece provir de pinhal que teria exis-

" ·'' 

tindo naquella regiã·o e que o fogo das 
derrubadas · terá destruído. 

E' ainda hoje conhecida a vi lla .pelo 
non1e da parochia: S. Franm'sco de Paula 
dos Pinheiros. 

P iquête.-Povoação, no municipio .de 
Lorena, · á margem esquerda do l'ibeirão 
Ernbaú; o qual, e até a afiluencia do 
Itabaquára, e Piquete. 

Ptquête, corru ptéla de Pi-iquê-etei, 
contrahido em Pi-' quê-'tei, «totalnrente 
lados apertados». De pi, «apertar», iqué, 
<dado, costa», etet, «total mente, ·de todo 
o ponto, etc.», exprin1indo ta1nbe1n su
perlativo. 
, Allusivo a correr entre montes, e mar
gens altas, em toda a sua exteni;;ão, até 
a affluencia do ribeirão Itabaquára. 

Pfracema. -:r Affluente do ribeirão · 
Turvo, e este do rio Bananal: no mu-
nicípio de. Bananal: . 

Em suas cabeceiras tem o nome Doce;· 
no meio, o nome lvlanso; -e até á barra, 
o nome Piracenia. 

(Vide os nornes Doce e lJt[ansÓ). 
Com este' nome Piracema, .o indígena 

quiz assignalar dous factos nesse mesmo 
curso d'agua: a abundancia de peixe que 
é ahi produzido nas. des.ovas, de tal modo. 
que sahem aos cardumes, pirá, «peixe», 
c'bn-a, «sabida», isto é, «sabida de pei·xe»; 
e outrosin1, o alargamento de sua barra, 
pirá, «abrir», cern-a.. «sahida», isto é, 
«sahida alargada» . Ce ou he, é o n1es1no. 

Piracic~ba.-Cidade, á 1nargem es'.' · 
querda <lo rio Piracicaba, sobre u1na 
collina. 

Durante certo ten1po teve o nome Cons
tituição; 1nas só oflicialtnente, porque o 
povo não deixou de usar do non1e Pi':" 
racicaba. 

O rio J>iracicaba, que deu á cidade 
o nome, não é sepão a reunião das aguas 
dos rios Atibaia e Jaguar.11: desde a con
fl uencia destes é que exi.ste o rio Pira
cicaba. Afflúe no rio Tieté pela inargem 
direita. 

Segundo MARTIUS, Gloss. · Li.ng. Eras., 
o nome P1:racicaba significa «logar onde 
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se junta o peixe»! O verbo ci não ex
prime a reunião· de muitos; portanto, é 
sem procedencia aquelle significado de 
MARTIUS, e de outros que, sem criterio 
algum, o têm seguido. Mais se approxi
mari~ da verdade o dr. FRANCISCO JOSÉ 
DE LACERDA E ALMEIDA, no seu Dia
rio de viagem pelas· r.apitarâas do Pará, 
R1~0 Negro, Matto Gro8so. Onyabá e S. 
Paulo, no:s annos de 1780 a 1790, 
quando diz que «O nome Piracicaba é 
dado ao salto em razão de ~elle para
rem e chegarem os peixes, porque pirá 
é peixe, cicaba, quer dizer chega1n». Oi
caba não quer dizer «ChPgam»; significa 
chegada e passagern, porque os verbos 
ci, «chegar» e quab, «passar», com o 
accrescimo de a (breve), ficam formados 
no infinitivo, o qual, não tendo caso, si
gnifica a acção do verbo em geral, se
gundo a lição <lo padre LUIZ FIGUEIRA, 
em sua .Arte de granunatica da litigua 
brasüica. Isto teria feito o indígena 
simplesmente por jogo linguístico. 

Mas, não é aquillo de adn1irar em MAR
TIUS, pois que o conego JOÃO PEDRO 
GRAY, na 111.storia Jesuitica do Para
guay, capitulo 23, escreveu que Piraci
caba significa «tem pena do peixe»! Sim
plesmente urn não seJ1SO. 

Este Jogar é um dos que merecerám 
aos indígenas maior sciencia e esforço 
para a deuorrlinação; e esta serviu tain
bem para o rio inteiro, porque o salto 
é realmente característico. Sim, o nome 
é do salto; porque esta obra da natu
reza assignala o rio, dividindo-lhe o curso. 

Piracicaba, corruptéla de Pihá-ci-quâ
bo, «de degráo en1 degráo, aos golpes». 
De pihá~ «degráo, escada», ci, parti cu la. 

. distributiva, quâ, «golpe» , bo (breve), 
para exprimir o modo <le estar. E' pro
nunciado J>ihá-ci·-ca-bo. , 

Allusivo a cabirem as aguas ahi de 
degráo em degráo, e 'ás quédas, espu-
n1ando. . 

Os indígenas quizerani assi~nalar a 
fórn1a do salto, mais uma série de cas
catas em escadaria, do que proprian1ente 
um despenhadeiro de aguas. 

Não se trata, portanto, de peixes em 
. aju/nta1nento; ainda ·que, corno em ou-

tros saltos, ahi os peixes, no tempo pro
prio, saltem aos cardumes, não podendo 
resistir ao impulso das aguas. 

O h de pihá é aspirado; e a corrup-
téla em pirá foi facil. · 

.Já li tambem que Piracicaba signi
fica «logar e1n que se acaba o peixe» ! 
Qne grande disparate! 

O rio Piracicaba tem um affluente 
pela rnargen1 esquerda, com o norne 
f!iracicá-mirim. 

Piracinunga.--Aflluente do rio (lu
query-querê, pela margem direita: no 
municipio de S. Sebastião. 

Piracinun.,qa, corruptéla <le Pi-rá
,~unú-nga, «fundo desigl~al e ruidoso». 
De p1:, «centro, fundo», râ, «desigual, 
não nivelado», çunú, «fazer ruído», con1 
o sufflxo n_qa (breve), para formar su
p1no. 

Allusivo a ter saltos e cachoeira::;, com 
estrondo das aguas. 

Piraciúnna.- Affluente do rio Pa
rahyba, pela 111arge1n esquerda: no n1n"' 
niciµio de S. José dos Can1pos. 
· Piraciúnna, corruptéla de Pi-rá-cy
húú-rno, «fundo desigual, lodoso a fazer 
escorregar». De vi, «Centro, fundo», rá, 
«desigual. não nivelado», cy, «resvalar, 
escorregar», húú, «.lodo, fézes, borra)>, 
com o ·suffixo mo (breve), para dar a 
fórma de supino. 

Allusivo a ser encachoeirado, e a ter 
tanto lodo no leito que este se torna 
escorregadio. 

Piragibú.--Affluente <lo rio Soro
caba, pela 1nargem direita: nos munici
pius de S. Roque e de Sorocaba . . 

Piragibú, corruptéla de Pi~rá-igi-ibiy, 
«leito desigual, granítico, gretado». De 
pi, «centro, fundo», rá, «desigual, não 
nivelado », igi, «duro, forte», ibi;~, «con
cavidade, abertura, greta, ôco». Con
trahido em Pi-rá-1:g' -ibiy. 

Allusivo a ter saltos, cascatas, ca
choeiras, poc<OS e caldeirões. 

A forrnaçào geologica da região, que 
este ribeirão atravessa, de schistos in
clinados, mais ou menos metamorphisa-

I 
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dos, e grandes manchas de granito, pres
ta-se a essas depressões e poços no 

"leito, formando as aguas ahi fortes ro
domoinhos, ou voltas espiraes. 

Pirahanyra.-Morro, no municipio 
de Itanhaen. 

.l)irahanyra, corruptéla de Pir-ha-ii
ro, «ponta cortada, e e1n resvaladouro». 
De pir, infinitivo tio verbo apú·, «fazer 
ponta», exprimindo, por não ter caso, a 
acção do verbo, «ponta», há, «cortar», 
ií, «resvalar», rõ (breve), «pôr-se». O 
primeiro i de ií te1n sorn guttural. 

.A.llusivo a não ter ponta, mas a ser 
em resraladouro, sern chapada. 

Pirahy.-Affiuente do rio Jundiahy, 
pela marge1n esquerda: nos municípios 
de Cabreúva e de I tú. Antes de fazer 
barra naquelle rio, é conhecido por Pi
nhal. 

Affiuente do rio Parnkytinga, pela 
111argem direita: no rn uuicipio de Re
dempção. 

Affluente do rio Juqu·iá, pela margem 
direita: entre os municípios de Iguape 
e de ltapecerira. . 

Pirahy, tocnaram em portuguez o no1ne 
Rio do Pei'xe, no presupposto de ser 
essa a traducção . de Pi-rà-i! l\1as, ern 
tupi, as palavras i, ri, ou #, significando 
«agua» ou «rio», e entrando na com
posição de nomes, sempre os antece
dem; salvo casos ntrissimos en1 que, 
antepostas, degeneraria em synchyse a 
synizése, con10 por exen111Io em anzâ
pytú-'i, «tempestade d'agua», ou, n1ais 
litteralmente traduzído, «nuvem negra 
de agua~, etn amã-nd-i, «agua chove
diça», etc. 

Com effeito, 1),i-ra-i significa «fundo 
perseveranten1ente desigual». De pi, 
<~centro, fundo». rá, «desigual, não ni
velado, alto e baixo», 1:, p11 spo~ição para 
exprimir perseverança do facto. 

Allusivo a altos é baixos no leito, por 
causa de pedras, ou areia, ou mesrno 
buracos. , 

Pirahitinga. - E' o mesmo rio, e 
tam bem os nbeirões, que trazen1 o no1ne 
Parah.t1tinga. 

O nome Pira1·tynga é o verdadeiro. 
(Vide o non1e Parahylinga). 

Piraiquê.- Pequenos cursos tl'agua. 
em que ha fluxo e refluxo do n1ar, isto 
é, 'euchente e vasante. 

Ha em todo o littoral desde o muni
cípio de Ubatuha, no extremo-norte, até 
o de Cananéa, no extre1no-sul. 

Em alguns desses municipios, . como 
Santos, Itanhaen, Iguape e Cananéa, a 
corruptéla usada é Perequê. Em outros, 
como Uba.tuba, Oaraguatatuba, S. Se
bastião, e Vil la Bella é Piraqrtê. 

Piraü1uê, isto é, J>i-rrí-1.quê, «entrada 
do pnixe». De pirá, «peixe», iquê, « t' ll

trada». 
Um dos meios de pescar, usados pelos 

in<ligenas, era o cacári, t~pngen1 feita 
com o pari. Ao encher a maré, os peixes 
só bem os rios e ri beirões; ';mas, n:t va
sante, o cacári, impedindo-og de descer, 
realiza o fi1n de sua applicaçâo. 

(Vide o nome Pari). 

Não se trata, ainda, neste nome, de 
pirá, «peixe». O indígena não cogitava 
de peixe para denon1inação de rios e 
ribeirões, visto que seria u1na ,especie 
de perissologia, vicio em que, por sua 
sciencía na maneira de no1near, não ca
hiria. Dizendo «rio de peixe», seria o 
mesmo que dizer «rio de agua»; ainda 
que é certo que ha rios escassos, ou 
1nesmo baldos de peixé, e rios que, em 
certa estação do anno, secc:'un comple
ta1neute, fonnanclo, uns e outros, casos 
anorn1aes, e portanto exigindo nornes es
peciaes, corre8pondentes a taes extraor
dínarios caracteri~ticos physicos. Quan<lo 
o rio ou ribeirão abundava de peixe, o 
indígena usaYa da phrase pirá-ri; n1as 
não era propriamente nou1e, senão só-
1nento de::;ignação da qualidade piscosa 
desse curso d)agua. A }Jalavra ri é pos
posição, aqui !:>ignificando «Com», e ne
nhurna relação tAm com «rio» ou «agua». 

_Em geral, os rios ou ribeirões, deno- Pirajú.-A 
1n1nados pt-rá-i, escripto corruptamente Juco Preto. 

villa cujo nome era Ti-
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(Vid~ o nome Ti_juco Preto). 
A mudança não tem justificativa na 

tradição. 

Piranga.-Affluente do ribeirão Qu,i
lombo, pela margen1 esquerda: no 1nu
nicipio de Iguape. A affluencia é 600 
metros, mais ou menos, antes que o 

Pirajú.-Estreito e salto no rio Pa- Quilombo faça barra no rio Juq ·uiá. 
ranapanema: um kilometro abaixo da Affluente do rio Ribeira de Iguape, 
villa Tijuco Preto, hoje Pirafú. pela margem direita: no município de 

Rra}ú, ou Pi-ra-yú, «fundo 'nivelado, Iguape. E' mes1no proximo á cidade. 
estreitado». De· pi, «centro, fundo», rá, Rio, que desagua no braço de mar 
«de$igual, não nivelado», yú, «garganta, por rletraz da villa de Cananéa, depois 
estreito». de reunir-se corn o P1:ranguinha, fazendo 

Allusivo a estreitar-se excessivamente uma só barra. 
ahi o rio, eqtre paredões a pique; e, O nome Piranguinha é u1n diminu-
nesse estreito, de~nivelar-se o lei~o; para tivo aportuguezado. 
formar un1 salto de dous metros de Piranga, contracção de Pi-rá-ã-nga, 
altura, além da cachoeira. - «leito desigual e empinado». De pi, «cen

Pirajuçára.-Affiuente do rio Pi
nheiros,, pela margen1 esquerdá: entre os 
municipios de Santo Amaro e de Cotia. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gem direita: no município de Jacarehy. 

Pi-rajuçára, ou Pi-rá-yú-çára, «fundo 
desigual, formando gargantas». De pi, 
«centro, fundo», rá, «desigual, não nive
lado», yúr, «fazer garganta, estreitar-se», 
levado ao particípio pelo accrescimo de 
çára, por acabar em r, conforme a lição 
do pad~e LUIZ FIGUEIRA, en1 sua . Arte 
de grammatica da língua brasilica. 

O significado de Pirajuçára, que dá 
MARTIUS, Gloss. Ling. Bras., «peixe que 
causa comichões», é simplesmente uma 
invenção. . 

O no1ne Pi-rá-yú-çára, que têm esse 
e outros ribeirões, é allusivo a terem 
cachoeiras, e estreitaren1-se entre mar
gens altas em varios logares. 

Pirambóia. -Affluente do Rio do 
Peixe, pela margem esquerda: no- mu· 
nicipio de Botucatú. 

Por atravessar este pequeno curso 
d'agua, a estrada de ferro Sorocabana 
tem ahi uma estação com o nome Pi
ra1nbóia. 

Pira1nbóia, corruptéla de Pi-rõ-nibohií, 
«fundo rev9lto, e pouco' cor:rente». De pi, 
«centro, fundo», rõ, «r~volver», rnbohií, 
«pesado, tardo por ter carga,), 

Allusivo á sua lentidão no curso, e aos 
rodomoinhos no leito. 

' 

tro, fundo», rá, «desigual, desnivelado», 
ã, «e1npinar», com o suffilO nga (breve), 
para formar supino. 

Allusivo a saltos e cachoeiras, e a 
ser ingre1ne ou ernpinado. 

O affluen te do Quilombo, cuja exten
são é de mais de cem kilometros, é en
cachoeirado e tem saltos notabilissimos 
nos primeiros setenta kilometros. Va
riam muito, quer a largura, quer a fun
dura deste ribeirão. São ahi os salt9s 
sobre os quaes se despenham os atlluen
tes Te1nil;el e Travessão; bem como 
unia cascata extensa e lindissima, que 
acaba em um salto a prumo, cuja al
tura é de cerca de 40 metros. 

Os saltos de Piranguinha são tan1~ 
bem notabilíssimos; e os ha de ·3 a 10 
metros de altura. 

O Piranga, cornpanheiro do Piran
guinha, é mais encachoeirado, porém 
poucos e pequenos são os saltos. 

O Piranga, proximo á cidade de Iguape, 
nasce dos morros que ficam por detraz 
desta; desce por barrocas, fonnando ca
choE"iras. 

Pirapitanguy.-Affluente do rio Pa
rahyba, pela margem direita: entre os· 
n1unicipios de Pindamonhangaba e de 
Guaratinguetá. . 

Afluente do rio Jaguary, pela mar
g.em direita: no município de ~Iogy-mi
r1m. 

Outros escrevem, com mais exactidão, 
Pirapetingui. 
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Pirapitanguy, corruptéla de Pi-rá
pyty-ng-i, «leito desigua1, e perse\'e
rantemente apertado:.. De pi, «centro, 
fundo>, rá, «desigual, não nivelado», 
pyty, «apertar>, com o suffixo ng (breve), 
para formar supino, i, posposição de 
perseverança. 

Allusivo a ter sa1tos e cachoeiras no 
leito, e a correr perseverantemente aper
tado, entre 1nargens altas. 

Não é, pois, · «rio de peixe vermelho», 
como o escreveu MARTIUS; em seu Gloss. 
Ling. Bras. 

Quando Martim Affonso de Souza 
aportou á Bertioga, em 1531, encontrou 
no littoral até Ararapira a nação titpi, 
a qual sem duvida havia vencido a nação . 
guayanáx ou goiá-ná, que- ahi e em 
serra acima dominava. E, se em 1531 
não f ossen1 da nação tu pi os ~ domina
dores de Piratininga, os de Bertioga 
não lhes teriam mandado a-riso afim de 
que acudissem co1n as precisas provi
dencias; e de Piratininqa, desceram Ti,
biriçá e João Ramalho, acompanhados 
de centenas de indigenas, para fazerem 
o reconhecimento. 

1 

Pirapitinga.-Affiuente. do rio Pa- Em uma Informação, existente na 
rahyba, pela 1nargem direita: no muni- bibliotheca de Evora, em 'Portu·gal, e 
cipio de Bananal. _attribuida ao padre JosÉ DE ANCHIETA, 

(Vide o nome Peprapetinga). que então era o provincial do Brazil, 
Affluent.e do ribeirão Pary, pela mar- foi escripta a seguinte noticia: «Na {ca

gam direita: no município de Campos pitania) de S. Vicente, que é de Martim 
Novos de Paranapanema. Affonso de Souza, á qual elle mesmo 

Pirapitinga, corruptéla de Pi-rá-pyty- foi ter com a ármada, depois Q.e haver 
nga, «leito desigual e apertado». De nella alguns po.ucos e antigos moradores, 
pi,, «centro, ·fundo», rá. «desigual, não e accrescentou muito, houve capitães, or
nivelado)}, pyty, «apertar, afogar», çom dinHriau1ente, assim con10 nas mais capi
o suffixo nga (breie), para formar sn- tanias, postos pelos senhores; nunca nella 
pi.no. . houve guerras com os Indios naturaes 

. Allusivo a saltos e caehoeiras, cor- que se chamam Tupis, que sempre foram 
rendo sempre entre barrancas alta::5. arnigos dos portuguezes, salvo no anno 

Piratininga-Nome antigo da po
voação, que depois foi mudado em S. 
Paulo, e é hoje ,. a .cidade-capital deste 
nome. 

O nome Pi.ratinin_qa é derivado do 
do affluente do rio Tieté, pela margem 
esquerda: tambem conhecido pelo nome 
Tamanduatehy. 

(Vide o nome Tu.manduatehy). 
Com effeito, em escripturas antigas é 

mencionado o rio Pi1·atininga; e em 
outras, do n1esmo tempo, o rio Taman
duatehy. 

O rio, portanto, tinha esses dous no
ines ; e é facil explicar esse . facto, sendo 
sabido que esta região foi disputada por 
tnais de urna nação indígena, e cada 
qual, para exprimir o signal da con
quista, mudava aos fogares os nomes 
anteriormente dados pela nação vencida, 
sem que todavia a esta. deixassem de 
ficar em l~ml?rança. 

1562, que uns poucos do sertão por sua 
rnaldade (ficando a maior parte amiga 
como d'antes) deram guerra a Pirati
nin_qa, villa de S. Paulo ... ~. Nesta In
f ormqçâo são declaradas as nações de 
indigenas, predominantes em cada capi
tania. 

Em 1559, escrevia a Thomé de Souza, 
governador da Bahia, o padre 1'1ANOEL 
DA NoBREGA: «Ü anno passado me es
creveram que vieram os Castelhanos a 
vingar a morte de alguns Christãos e 
indios Carijós, que os Tupis de S. Vi
cente haviam morto, havendo o capitão 
do Paraguay feito pazes entre. os Tupis 
e. Carijós, que não lhe cumyrirarn, pelo 
qual vieram Castelhanos e Carijós a vin
gar isto e foi a mortandade tanta que 
fizeram nos Tupis que despovoaram o 
rio Grande, e vinham · fugindo para o 
mar de S. Vicente, com medo dos Cas
telhanos». Este «rio Grande>» é. o rio 
Tie'té, cujo significado é esse. -

r ' 
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A villa Pi,ratininga não estava ainda 
então ínstallada, pois que só foi em 
1560. E, a este respeito, vale a pena 
transcrever o que, na mesma já citada 
lnformaçãó, o padre JOSÉ DE ANCHIETA 
dizia: «No anno de 1554, mudou o padre 
Manoel da N obrega os filhos dos Indios 
·ªº can1po, a uma povoação nova cha
mada Piratiningo., que os Indios faziam, 
por ordem do mesmo Padre, para rece
berem a fé~. 

Tudo isso prova quão falsa é a nar
ração que, sob a data de 22 de Janeiro 
de 1552, foi enxertada no Diario de 
Na1)egação de PERO LOPES DE SouzA, 
com referencia á fundação da villa Pi
ratininga em tal época (1532), como 
demonstrei, por outras razões, no folheto 
-«A Capitania de S. Vicente~-s. Paulo, 
1887. 

A primeira missa foi dita na igreja 
do Collegio dos Padres da Companhia 
de Jesus, em 25 de Janeiro de 1554. 

Assim demonstrado que, não os guaya
na~es, mas os tupis, eram os domina
dores em Piratininga, e que portanto 
Piqueroby e Tibiriçá eram desta nação, 
e não daquella, ao inverso do que ten1 
sido escripto e que eu rnesmo repro
duzi na obra Algumas Notas Genealo
gicas, pelo que ouvira e lêra, volto á 
questão do rio Piratininga. 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, 
nas Memorias para a historia da capi ... 
tania de S. V1:cente, affirma que o Ta-
1nanduatehy é o Piratininga dos antigos. 

Em documento de 1560-1570, foi es
cripto indifferentemente Pyratyny e Pi
ratininga. 

Os campos de ?iratininga se enten
dem os que estão ao longo da margem 
e~querda desse rio; e a villa de S. Paulo 
foi fundada na extren1idade fechada pelo 
rio Tieté e sua varzea. 

I 

Piratinin,qa, corruptéla de Pi-ra-tiny
nga, «Sinuoso e leito desigual~. De pi, 
.«centro, fundo», r4, «desigual) não ni
velado», tiny, ou mesmo teny, «fazer 
voltas, enrodilhar, ser sinuoso», com a 
p~rticula nga (breve), para formar. su
p1no. 

. . 
' . 

•: 

Allusivo a ter o leito com altos e bai
xos; buracos e poços, derramando-se tam
bem, ora á direita, ora á esquerda; e 
a fazer innumeras voltas em seu curso! 

Não se trata, portanto, de pirá-tyni
nga, «peixe sccco»; embora o som seja 
quasi identico. O indígena era muito 
intelligente, para não cogitar de· tal de
nominação para rio ou para campo. Mas 
a verdade é que, quando ignorava a 
língua tupi, tambem acreditei nessa e 
em outras tolices attrihuidas aos indí
genas. 

Pirapóra.-Non1e antigo da actual 
cidade do Tieté. Mas, tinha um accres- · 
cimo, Pirapóra de Ouritçá. 

(Vide o nome Ouruçá). 

Pirapóra.-Cachoeira e salto no rio 
Tieté: no município de Parnahyba • 

Affluente do rio Tieté, pela margem 
esquerda: no município de Tieté. 

Atlluente do rio Sarapuhy, pela mar
gem direita: no municipio de Piedadt!, 
e entre os de Sorocaba e de Campo 
Largo. A.' margem deste ribeirão está a 
villa da Piedade. 

(Vide o nome Piedade). 
Pi-rá-pór-a, «fundo desigual, e salto~. 

De pi, «fundo, centro», rá, «desigual, 
desnivelado)>, pór, «salto», com o accres
cimo de a (breve), por acabar em con
soante. 

Allusivo á cachoeira precedendo salto, 
naquelle logar do rio Tieté. Com ef
feito, na cachoeira, · ha um simples des
nivelamento de cerca de om,60 para a 
extensão de 1 QQm; e é O (}Ue denominanl 
abusivamente hoje Pirapóra-mirim. O 
salto, porém, é de 3m para 400m, em 
varias quédas; e a principal tem 1 m,60 
para 60m. E' imponente. 

Já se vê, pois, que não se trata de 
«salto de peixe», que seria um dislate, 
no systema de denominação adoptado 
pelos indigenas~. Não ha cachoeira e 
salto, em que, no tempo proprio, os 
peixes, descendo o~ rios e ribeirões, não 
saltem. 

Pi,-rá-pó-ra, nome dos a~uentes dos 
rios 'l'ieté e Sarapuhy, é tambem allu-

.· . . 
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sivo a caehoeiras e saltos · naquell-0s ri- Pirassununga. _.:.. Cidade, di~tante 
beirões, cujas barrancas os têm como nove kilometros da margem esqu.erda do . 
encachados. rio Mogy-guassú. 

No· logar supra mencionado, cachoeira Tirou o nom.e <la grande e extensa · 
e salto, no municipio de Parnahyba, ha cachoeira naq11elle rio, apezar dáquella 
uma 'Capella do Senhor Bom Jesus, cuja referida distancia., Esta cachoeira tem 
imagem tem a devoção de toda a pro- q uéda ou salto. 
vincia . de S. Paulo, e de localidades de E' engraçado o significado que· do 
outras. A , festa é nos prirn.eiros dias de nome Pirassununga deu ]frei ] 1RANCI.sco' 
Ag.osto; e para alli affiúem indivíduos ~ Dos PRAZERES MARANHÃO, em seu Glos
familias, que vêm de longe. sario: «peixe que morde»! Simplesmehte-

Ha, ou:trosim, um affluente do rio Ba- uma t-01ice, attribuida ao sabio indigena. 
curu'l'Ú, pela rµargem direita: nos mu- 'l'enho ouvido a muitos que significa 
nicipios de Conceição dos Guarulhos e «barulho de peixe»; porque, na cachoeira, 
de Mogy das Cruzes. os peixes, quando descen1 · da desóva, 

Ha tam bem um pequeno ribeiro, af- agglomeram-se e brigam disputando-se 
fluente do ribeirão dos Meninos, pela uns aos outros o canal, e soltando pe
margem esquerda: no niunicipio de S.- quenos gritos, cujo · som geral ou. reu
Paulo. E' conhecido por Piraporinha. nido é realmente um barulho. ~Ias, 

Pirapóra.-Morro, entre os 1nunici
pios de Campinas e ·de Itatiba. 

Morro, entre os municípios de Con
ceição dos Guarulhos e de Nazareth. 

Pirapóra, isto é, Pi-rá-pór-a, «centro 
alto»,. pór-(t, para exprimir «conter». 

E' traduzido litteralmente «contém 
centro levantado>. 

Allusivo a serem 1norros êom um pico 
no centro. 

Piraquama.-Affluente do rio Pa
rahyba, . pela margem esquerda: entre os 
muntcipios de Pindamonhangaba e de 
Taubaté. 

1 

O n~me deste ribeirão apparece es-
cripto nas leis de divisas daqueHes dous 
municipios Rracoama. 

Já li tambem Paraquama. 
Seja como fôr, qualquer desses modos 

de escrever o nome do ribeirão é cor
ruptéla de Pi-rá-áquá-mã, contrahido em 
Pi-rá-'quá-mã, «leito desigual, e voltas 
esquinadas». De pi, «centro, fundo», rá, 
«desigual, não nivelado», áqílá, «esqui
nar», mã, «voltas», com pronuncia breve 
e corrida esta ultima palavra, por pre
valecer o accento de á· em rá e em 
áqílá. 

Nasce na serra Mantiqueira; e dahí 
desce com saltos e cachoeiras, e fazendo 
voltas esquinadas, 

isso não tem explicação com referencia 
á cachoeira; e o significado «barulho Je 
peixe» correspónderia sómente á pirá
çunu, perm~necendo no infinitivo sem 
caso este verbo çunu. Ora, çunü-nga , . 
e sup1no. 

Pirassununga é corruptéla de Pi,-rá
çu,nu-nga, «leito . designai, .e ruidoso»,. 
De pi, «centro, fundo», rá, '«desigual, 
não nivelado», çunü, «fazer ruido», com 
o suffixo ngf!, (breve), para formar su-. 
pino. 

Allusivo a ser- esse um logar enca
choeirado e com quéda ou salto; fazendo 
as aguas, ao descerem, grande ruido. 

Nada tem esse nome com peixe; ainda 
que é certo abundar muito a pescaria 
nessa cachoeira. O indigena não cogitou 
disso. 

Com o nome PiracirJ,unga ha um af· 
fluente do rio Juqueryquerê, no muni
cipío de S. Sebastião. 

(Vide -o non1e Piracinunga). 

Pi rátaráca!-Cachoeira, no no So-: 
rocaba, ao atravessar este rió o inter
vallo existente na serra S. Francisco: 
entre os municípios de Sorocaba e de 
Piedade. 

Precede ao grande 'salto Itúparananga. 
Pirátaráca, corruptéla de Pi-rá-ati

aráquai, contrahid.o em Pi-r'-at' -aráquai, 
«leito desnivelado, montão ·estreitado» . 

. . . 
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De pi, «centro, fundo~. rá, «desigual, 
não nivelado;>, ati, «montão, cousa le
vantada», aráquai, «estreitar, fazer cin
tura». 

Allusivo a estreitar-se ahi o rio entre 
paredões a pique, lo.go abaixo da ca
ch~eira, depois de ter esta formado um 
dique granítico. 

Já li que este nome significa «Cstalq 
de peixe». Que desproposito 1 

a do Pilar e a do Rio Grande, na linha 
de ~. Paulo a Santos. 

Piripiri.-Confluente do ribeirão Pi
ririçára; os quaes, reunindo-se, afllúen1 
no rio dos Pinhe'iros, pela margem es
querda: no município de Cotia 

Piri-piri, «ambas as margens a pique». 
De piri, «a pique, a prumo», repetido 
para expri inir o facto em ambas as mar-

1 gens. 
Piratiruca.-Cachoeira, no rio Tieté: Allusivo a correr entre barrancas altas 

abaixo do saltete Ytúpanema. e a prumo. 
Pi,ratirúca, corruptéla de Pi-rá-#-ru'g-

ca, «leito desigual e apertado, ruidoso». Piririca.-Corredeira, no rio Ribeira 
De pi, «centro, fundo», tá, de8ignal, de Iguape. 
não nivelado », ti, «apertar », rúg, «fazer' Pyr,qri-ca, «ligeiro». De pyryri, «Ser 
estrondo», com o suffixo ca (breve), para ligeiro, ligeireza», com o suffixo ca (breve), 
formar supino. para fonnar supino. 

Allusivo ao <lesnivelamento do leito 
nesse logar, entre paredões que estrei
tam o rio, e fazendo estrondo as aguas 
revoltas,. ao descere1n sobre as pedra8. 

Pirayquê.-Affluente do rio Paraná, 
pela margem esquerda; acima da fóz 
do rio Paranapanerna. . 

Nasce na Serra do Diabo, na face norte. 
Pirayqué, corruptéla de Pyry'"'iquê, «la

dos· a pique ». De pyry, «a pique», iquê, 
«lado». ., 

Allusivo ás suas margens em fórma 
de paredões a pique. 

Pires.-Aflluente do Ribeirão Grande, 
pela margem direita, e este---aflluente 
do Rio Grande, pelà 1narge1n direita, no 
municipio de S. Paulo. 

E' assim denominado, porque ahi es
tabeleceu-se Salvador Pires, o port.uguez. 
Conforme narra PEDRO TAQUES, este 
Salvador Pires, pae do outro, de egual 
nome, mas já nascido no Brasil, fez es
tabelecitnento no districto da villa de 
Santo André da Borda do Campo, fun
dada por João Ramalho, onde obtivera 
meia legua de terras. 

(Vide o nome Santo Andrl). 
O pae de Salvador Pires foi juiz or

dinario desta villa em 1553 e 1554. Era 
João Pires-o gago. 

Deste ribeirão Pires tiraram o nome 
para a estação da estrada de ferro, entre 

Piririçara. -Confluente do ribeirão 
Piripiriº; os quaes, reunindo-se, afllúem 
no rio dos Pinheiros, pela margem es
querda: no municipio de Cotia. 

Pyryri-çára, «ligeiro,, De pyryri, <ser 
ligeiro, ligeireza», çára, o meHmo que 
ára, partícula de participio formado com ç 
por acabar em vogal o verbo, segundo 
a lição do padre LUIZ FIGUEIRA, em 
sua Arte de grammatica da lingua bra
sil'ica. 

Pirituba.-Affluente do rio Tieté, pela 
margem direita: no municipio de S. 
Paulo. 

Não é o mesmo nome do Peritúba, 
aflluente do rio Taquary. 

(V ide o nome Peritúba). 
Piritúba é corru ptéla de Piri-túi-bae, 

«Um puuco alagado~. De piri, «Um pouco, 
pouco», túi, «fazer bojo, derramar-se», 
com a partícula bae (breve), para for
mar particípio. 

Allusivo a soffrer a resistencia das 
aguas do rio Tieté : pelo que suas aguas 
refl.úem, e derramam-se, transbordando, . 
e forn1ando banhado. 

Neste logar, ha granito, de asp~cto 
porphyroide, com grandes crystaes de fel
dspatho de 2 a 3 centimetros de com
primento :. com abundancia de magnelita 
e epidoto. No granítico, em que o fel
dspa tho f órma a maior parte da massa, 
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sua decomposição produz um barro branco 
ou kaolim. 

1 

.. Piroupáva.-Afiluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela· margem esquerda : no 
municipio de Iguape. 

Piroupáva, corruptéla Pi-rúú-inpába, 
eleito encharcado e lodoso». De pi, «cen

Piú.-Morro, no municipio de lguape: 
proximo á cidade do m~SDlO nome. 

Pi,ú corruptéla de Pi-ii, «escorrega
dio». De pi, «pé), ii, «resvalar>. 

O primeiro i de ii, tem o som gut
tural, segundo a lição dos grammaticos. 

Allusivo a ser limoso. 

tro, fundo ~ , rúú, o mesmo que húú, . Poá-Logar de apartamento de ca
«lodo, lama, borra, fézes, detritos, etc.», minhos; servindo ·agora de estação da 
inpaba, «alagado, encharcado, lagôa». estrada de ferro cSão Paulo e Rio de 

Allusivo a correr em terra baixa e Janeiro», pela qual se faz a exportação 
charcosa, com o leito accumulado de e importação da fregliezia de Itaquaque
detritos vegetaes, formando .lodo espesso. cetuba: no município de Mogy das Cruzes. 

E' navegavel mes1no por pequenos va- Poá, corruptéla de Pi,â, «apartamento 
pores. de caminho>. O i tem som guttural. 

. . . . _ Os indígenas, p.ara designarem «en-
P1rucá1a.- (Vide o nome. Perucáta). cruzilhada», dizem pe-a-çái-pá; mas, sendo 

Piruleiras.-- Um dos mo'rros que for
mam os contrafortes da serra Bocaina: 
no municipio de Jacarehy. 

Piruleiras, corrupção de Pyri-hêrà, 
«utn pouco a pique». De pyri, «a pique, 
a prumo>, hêrà, «um pouco». 

simples desvio ou galhos de caminho, · 
co1no era esse da estrada de Mogy das 
Cruzes para Itaquaquecetuba ou para 
Guayaó, a palávra é piâ. . , 

Em falta ·de caminho aberto, não e 

Allusivo a ser alcantilado, porém 
resvaladouro. 

essa a palavra ; mas ib-apá-á, e ramo 
torcido e quebrado», correspondente ao 

em costume de, ·quando atravessam mattos e 

Pissarrão. -- Affluente do rio Ja
guary-mirim, pela margem direita: nos 
municipios de Casa Branca e de San.ta 
Cruz das Palmeiras. 

Pissarrão, corruptéla de Pi-çái-rõ, (( lei• 
to esparzido». De pi, «centro, fundo>, 
çái, «esparzir, estender», rô, partícula 
que significa «pôr-se; estar». 

All usivo a correr em valle sem bar
rancas ; de sorte que, com as enchentes, 
as aguas alagam as margens~ 

Pitangueiras.-Affluente do rio Mo
gy-guassú, pela margem esquerda : no 
município de Espírito Santo de Barretos. 

Pitangueiras, corruptéla de Pyty-nguê
ra, «apertado:.. De pyty, «apertar, afo-.. "' gar», nguera, o mestuo que cuera, par-
tícula de participio passado, , em fórn1a 
nasal por causa do y do verbo. 

Allusivo a correr entre montes, e sem 
valle. 

Nada tem com pitanga, fructa indí
gena, conhecida na sciencia pelo nome 

· plinia rubra, da familia das Myrtaceas. 

montes, . torcerem e quebrarem ramos de 
arvores, a fim de deixarem signaes para 
a volta, ·ou p&ra que outros mais atra
zados saibam a direcção tomada. Aquella 
phrase ib-apá-rí é usada em abreviatura:"' 
pá-á. Tambem dizem api-á, «torcer e 
quebrar». . 

Pocinho.- Logar do rio Parahyba, 
no municipio de Lorena. 

Pocinho, corruptéla de Po-cy, «resva
loso». De po, para expri.tnir habito ou 
qualidade natural, cy, «resvalar~. 

A particula po é apócope de poró. 
Allusivo a ter o rio, nessa região, 

margens larnacentas e o leito lodoso. 

Pombéva.-Ilhas, pertencentes uma 
ao município tde lguape, e · outra ao de 
Santos. 

Pombéva, corruptéla de Páü-mbé-bae, 
«ilha chata». De páü, «ilha», mbé, o 
mesmo que pé, «chata, plana», bae (breve), 
para for1nar particípio, significando «O 

que é». 
Sem prestimo; alagadas pelas grandes 

marés. 

. 
' 
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P·ombo~-Affiuente do · r-ibeirão Fi._ 
gueira, pela n1argem esquerda: entre 0-s 
·municipios de Jáhú e de Dons .Corregos. 

Pombo, corruptéla de Pó,nbó, «arro
jado». E' o verbo mombó, cujo rn é mu
dado _em p, por não ser antecedi.do de 
alguma palavra. Sôa pómbo, porque o 
accento do primeiro o torna quasi cor-

. rido o som do segundo o. 
Allusivo a ser despenhado da serra. 

. . 
' . 

P.ortão, corr.uptéla de Paã-a.tã; «ato:. 
leiro duro». De paã, . «atoleiro», atã, 
aphéresis de· tatã, «duro, espesso» .. 

Allusivo a ter no leito lodaçal pegajoso. 

. Porto Feliz.-Cidade, á margem di
reita do rio Tieté. 

Os -indigenas, in,contestavelm_ente mais' 
intelligentes do que os seus suppostos 
.civilisadores, denominaram esse logar, com · 
a sciencia que elle·s possuíam, Araryta- .. 

Ponte do Tieté (Nossa Senhora dos ·guaba. (Vide o nome Ararytaguaba). 
Remédios da). - Freguezia pertencente 
·ao. municipio de Botucatú; á margem 
direita do rio Tieté. 

Ponundúva.-(Vide ·o nom·e Penun
. ·dúva). 

Porúba.-Serra ·e rio, no m·unicipio 
de Ubatuba. · 

Segundo o costume dos indígenas, 
davam a logares varios na tnesrrta re- . 
gião nomes com som identico .ou qu~si 
identiêo, más com significados divers.os. 

Porcos. -Ilha no oceano: perteH- Porúba, non1e da serra,. é 'Poró-iib·a, 
· cente ao 'UiuniQipio de Ubatuba. contrahido e1n Por'-iib•a, «arrimo .ou 

contra-forte». De poro, .para exprimir 
E' grande: constitúe uma freguezia, como particularidade o que . o verbo in-

. ainda porém não provida canonicamente. dica, iib, «arrimar, su.stentar, especar, 
Porcos, corrupção de Pó-quâ,.· «pon-, haste, mastro, cabo de ferramenta, en

tuda~ .. De pó, apócope de poró, p~ra. cabeçar» con1 a (breve), por acabar em 
e~pnm1r ... q~e c?~tém o 9ue .... o verbo in- consoante. Quando ha dous ii no fim da 
dica, qua, in.fin1.t1vo de aqua,,_, sem caso, · palavra, 0 prin1eiro. é guttural. 
e portanto s1gn1ficando a acçao geral do Po.ruba, nome do rio, é Pó-rúb-a, 
verbo «ponta». «tem saltos:.. De pór, «Salto», perdendo 

Allusivo a ter dous ntorros altos, u1n o r por causa da palavra que se segue, 
maior, outro menor, e1n cada uma das e que por r começa, rub, «Conter em 
extremidades.; isto é. um 1norro em cada si», com o accrescimo a·e a (breve), por · 
extremidade·. acabar ·em consoante. 

~ o nome da serra· é allustvo a ser um 
Porcos - Affluente do rio Mogy- dos contra-fortes da serra geral, ou ma-

guassú, pela margem esquerda: no mu- ritima, por aquelie lado. · 
nicipio de J aboticabal. O n.ome do rio é allusivo ás grandes 

Afiluente do rio Jaguary, pela mar- cachoeira~, que o formam naquella serra, 
·· gem esquerda: entre os municipios de com quédas ou saltos. 
S. João de Boa Vista, de Espirito Santo Este rio é muito corrente; e, quando 
do Pinhal e de Nfogy-mirim~ ha grandes chuvas, transborda no k>gar 

Porcos, co,rrupção de Pó-quâ, «empo- denominado Pedras-axúes, e esse e~cesso 
ç~do». De pá, apócope de poró, para ex- de agua, cahindo da serra, fórma o rio 
primir peculiaridade da acção do verbo, Quiriri, «rio de , chuva», o qual é muito · 
e tambem excesso, superlativo, habito, profundo, mas sem correnteza alg~ma, . · 
extehsã~, · ·quâ, «empoçar, forma.r poços, salvo naquella occàsião de chuvas, e 
fójos, burac.os». · mais em baixo por effeito do flu·xo e 

Allusiv.o á natureza geologica do ter- refluxo da maré: por . não ter nascente 
reno em que corre, formando poços. e correnteza é. considerado . rio-rnorto. 

Portão.-Lagôa, nó municipió de Mo~ 
f!y-guassú. 
' 

' ' ' 

O Quiriri entra no Poruba, proximo 
á f óz deste : de sorte. que ha ·uma só 
barra. " 

. " 

.· . 
. ' 

' .· .. 

... ' 
1 
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Poruty.-Rio, que nasee · na serra 
Oubatão e desagua no laga-mar de San
tos : no municipio de Santos. 

Poruty, corruptéla de Pór-iti, «arro
jado aos saltos». De pór, «Salto>, iti, . 
«arroJar». 

Potim.- Afftuente do rio Parahyba, 
pela margem esquerda : P.ntre os 1nuni
cipios de Santa Branca, de J acarehy e 
de Mogy das Cruzes, aos quaes serve 
de divisa. 

As Leis que regulam essas divii:;as 
trazem o nome Putehy. 

Potim, ou Putehy, são corruptélas de 
Poti, «sujo». 

Allusivo ~ ter no leito · muito capim 
caá-aruçú-hób•a, contrahido ~m caá-' ruç' -
hób-a, e corrompido en1 caroçóva, «herva 
de folha larga» ; e este capim vive sub
mergido na agua. 

A razão da corruptéla en1 Potim, foi 
porque ha neste ribeirão muito camarão, 
poti. 

E' notavel o modo como os indíge
nas colhem neste ribeirão o camarão : 
correm a peneira sobre aquelle capim, 
e os mariscos saltan1 dentro desta. · 

Potribú.- Afftuente do rio Tieté, pela 
tnargem esquerda: no municipio de S. 
Roque. 

Alguns dão tambem este nome a uni 
morro escalvado no cume, ladeado por 
aquelle ribeirão. (Vide o nome Apotribú). 

Potundúva.-Oachoeira. no rio Tieté: 
abaixo da fóz- do ribeirão L ençóes. 

J á li tam bem Potenduva. 
Potitndúva, uorruptéla de Po-ty-ndu

bae, «salto, arrecife, ruidoso ». De pó, 
«salto~, ty, «arrecifes», ndú, «fazer rui
do, estrondar», bae (breve), particula de 
participio, significando «o -que é». (*) 

Allusivo a ter o rio nesse logar ar
recifes e salto, fazendo as aguas na quéda 
grande estrondo. 

(' ) Em avulso : 
-O dr. LACERDA E A LMEIDA, no seu Diario de vi.a

gem ws anws <k 1780 a 1790, diz que «Potunduva ou 
Pututuliva significa logar onde escurece a vista por ser este 
um estir.1o grande do rio, que com a vista se não alcança>. 
Seria então corruptéla de J>iítundubae, isto é, pgtu, «noite, 
escuridão, escuro>, ndú, significando cmuito:., e bae, sigµi
·íicaudo •O que é» ; mas, evidente.roente é forçada esta ex· 
plicação. 

Potuvérá.--(Vide o nome Eotuverá). 

Pouso Alto. - Serra, no municipio 
de Iguape. E' divisoria das aguas que 
vertem para o rio S. Lourenço e para 
o rio Una d' Aldêa . 

. . 

Pouso Alto, corrupção de Hoce-:hái-ta, ,,: , 
«altissin1a, e dentada». De hoce, «sobre.; · 
pujar, ser altissitna>, háí, «dentar, dente> ' 
com o suffixo ta (breve), para formar .. 
sup1no. 

Allusivo a sobrepujar em altura as 
serras em redor; e a ser formada por 
uma série de morros, ponteagudos, se
melhando cousa dentada. 

Essa serra tem paredões a pique por 
encostas ; e destas encostas nascem rios 
e ribeirões caudalosos, com saltos, cas
catas e cataractas. 

Prainha-Povoação-freguezia, no mu
nicipio de Iguape. 

Confina com a f reguezia de J uquiá. 

Prata-Afiluente do rio'Mog:iJ-guassú, 
pela margem esquerda: no município 
de Bel'é1n do Descalvado. A' margem 
direita deste corrego está a cidade de 
Belém do Descalvado. 

Affluente do ribeirão Oocaes, e este -
do rio Ja,quary-1nirirn, pela margem di
reita : nos municipios de S. João da Boa 
Vista e de Casa Branca. · 

Afiluente do ribeirão Batataes, pela 
margem esquerda: no municipio de Ba
tataes. 

Afiluente do rio Tur'l.~o, pela margem 
direita: no município de Barretos. 

Affluente do ribeirão Oubatão, pela 
margem esquerda: no municipio de Mo
cóca. 

Affluente do Rlo Pardo, pela marge1n 
direita: entre os municípios de Mocóca 
e de Oajurú . 

Affluente do Rio Pardo, pela margem 
esquerda: no município de S. Simão. 

AID1,1ente do rio Tieté, pela margem -
esquerda: no municipio de Lençóes. E' 
tambem conhecido por Patos. · 

(Vide o nome Patos). 
Affluente do rio Tieté, pela margem 

direita: no municipio de Baryry, ante
riormente Sapé do Jahú. 
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-.,·. , 'Pequeno rio que, nascendo na ·serra Afflüent~ do ribeirão Pirangá, ·pela 

\ :·: Caaef!-do, reune-se ao denominado das ·margen1 esq'uerda: no n1unicipio de Igua-
\ Minas, e desagua no M(J,r Pequeno~· no pe. Nasce nas serras divisorias com o 

município de Cananéa. município de Itapetininga. E' este que . 
\ , · ·Prím.eira parte do rio Jahú, quando ~a~guns, P?,Y. erro, dão como aflluente do 
\ ·este .atravessa ·. o município de Dous Cor- rio Juquia. 
\ r~gO·S. Affiuente do rio 'l'urvo, pela margem . 

\ (Vide o nolJle Jaliú). esquerda: no n1µnicipio de Jaboticabal. 
·. \ S~g~1nda cachoeira, das que forinarn E' ~ 1!1argem esquer<l~ deste .P~eto que 
~ rio. Brajahimirindúba: no municipio est~ s1tuad.a a povoaçao-freguez1a de S. 
de u :batuba. . J?s.e. do I-t10 Pr~to, pertencente ao mu

n1c1p10 de Jabot1caba1. 
, · RibeirãQ, que do lado occidental da 
.cidade de Bananal,' precipita.:. se do alto Affluente do ribeirão Sapuca1iy-1ni>rim, 
da serra, ·mais ou menos 200 metros, pela margem direita: no municipio de 
descendo em cascata. S. Bento de Sapuca~y-mirim. 
' Prata, corruptéla de Pái-la, « depen

durado». De pái, «depend'urado», com 
o suffixo ta (breve, para formar supino. 

Allusivo a co.rrerem suas aguas· em 
cascata e em cachoeiras como que de
penduradas. O leit6 é ingrem·e ou em
pinado. 

Preju.- Aflluente do rio :Pieté, pela 
n1argem esquerda: no município de niiogy 

· ·das Cruzes. . 
Prejú~ corrupção de Piieré-yií, «der

tamado e resvaladío». De piieré, «der
ramar», yii, soando fft, e que nãb é 
mais do que o verbo ií, «resvalar, es
corregar», precedido de y, relativo. · 

Allusivo a fazer bojo, por não ter 
força bastante pa:ra penetrar no rio Tiet~; 
de sorte que, quasi paradas as aguas, o 
lodo torna escorregadío o leito. 

Preto (Rio ).-Uma das cabeceiras do 
rio Botoróea: no município de S. Vi ... 
cente. 

Rio que nasce na serra Itariry, e, 
depois de passar pelo Porto Grande, 
desagua no oceano: no municipio de 
Itanhaen. Tem, ao descer a serra, enor
mes e bellissimas cachoeiras. 

·Aflluente do rio Peruhybe, pela mar
gem direita: no municipio de Itanhaen. 

Cabeceira do rio Piroupai,a: no mu
nicipio de Iguape. F6rma uma forquilha 
com . o Branco, que é a outra ca:beceira. 

Atnuente do tio Una d' Aldeã, pela 
margem esquerda: no nlunicipio de lguape. 

· Affiuente do Rio Pardo, pela margem 
esquerda: no municipio de J:tibeirão Preto. 
A cidade de Ribeirão Preto foi denomi
nada Entre flios, pbr estar situada entre 
este ribeirão e o denominado Retiro; mas 
voltou . a ter a verdadeira denominação, 
que é a actual. 

Affiuente do rio Parahyba, pela .mar
gem dir~ita: entre os municípios de 
Taubaté e ·de Caçapava. E' um cor
rego; mas, quando chove, alaga tanto , 
que não dá passagem. 

Affluente do ribeirão Verde, pela mar-. 
gen1 esquerda: no municipio de S. João 
da Boa Vista. Este ribeirão Verde corre, 
em sua mór parte, na província de Minas 
Geraes. 

Preto, corrupção de Pi-iêre-etei, con
trahido em Piiêre-'tei, «muito derrama
do». De piiêre, «derramar», eteí, para 
exprimir superlativo. 

Ailusivo a transbordar, formando ala
gadiço~, no tempo das chuvas. 

A pronuncia de píiêre, sendo breve e 
corrida nas duas primeiras syllabas, e 
soando imperfeitamente ao ouvido dos 
portuguezes, produz p'"re-'te.i:-dabi a 
corru~ção. Corrupção esta mais justifi
cada quanto o fundo dos rios, rioeirões 
e corregos, que alagam as margens, é 
sempre sujo de lodo, borta e fézes. 

Pricoapé.-Afl.luente do rio Tieté, 
pela margem esquerda: no municipio 
de· Mogy das Cruzes. 

' 
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Pricoapd, corrupção de Pi,ri-gu·aire, 
«um pouco plano>. De yiri, «um pouco), 
apé <plano'), precedido de gu, reciproco. 

Allusivo a correr em terra baixa: e, 
por isso, o escoamento é lento, e o leit<J 
é limoso. 

Pucuy. - Rio, que nasce na serra 
marítima e desagua no braço de mar 
Bertioga: no mun~cipio de Santos. 

Pucuy, corruptéla de Po-cui, «are
noso». De po, apócope de poró, para 
exprimir .que contém o que a palavra 
·seguinte designa, cuí, «arêa, p6, farinha». 

Pulador. -Affluente do Rio Pardo, 
pela margem direita: no municipio de 
Botucatú. 

Aftluente do rio Mogy-guassú, pela 
margem direita: no municipio de S. 
Simão. ' 

Pulador, corruptéla de Pór-a-tórê, «sal
tos e tortuosidades». De pór, .«salto», 
com o accrescimo de a (breve), por aca
bar em consoante, t6r~, «tortuosidade, 
volta e revolta, sinuosidade,. A ultima 
syllaba de t6re é pronunciada brev~, por
que o accento predominante está em tó. 

' 

.. 

• 

• 

Allusivo a descer aos saltos, pois que 
sua altitude nas cabeceiras é de 720 
metros; mas não é muito çorrente, como 
deveria ser, por causa de ser 1nuito si- . 
nuoso, atravessando os campos altos que I 
o marginam em grande extensão. 

Este pequeno ribeirão corre entre os 
ribeirões Turvinho, á direita, e Bosque/ .. 
ou Ourujinha, á esquerda. ~ 

, f 

' 

Pussaúna- Rio; que desagua no 
oceano, na praia de Una: no municipio · 
de Iguape. ' 

Este rio é celebre, porque, junto a 
elle, foi encontrada a imagem do Senhor 
Bom Jesus de Iguápe. 

(Vide o nome lguape). 
Pussaúna, corruptéla de Pi-çái-húú

n-9, eleito esparzido e lodoso>. · De pi, 
ccentro, fundo>, Ç<li, cesparzir, estender», 
húú-na, e lodo, Jama, borra, fézes, de
tritos, etc. >, com o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. 

Allusivo a derramar-se em alagadiço; 
e formar limo ou lodo nessas aguas 
quasi paradas, quer no leito, quer ás 
rnargens. 

• • 
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Quatinga.-Afiluente do rio Agua

pehú, pela margem direita : . no munici
pio de Itanhaen. 

Quatinga, corruptéla de Quyti-n9a, 
«Cortado». E' o supino do verbo quyti, 
«Cortar>, com O SUffiXO nga (breve). Ü 
y tem som guttural. 

Allusivo a passar em certa extensão 
sob pedras. 

Quebra-canélla.-Aflluente do rio 
Jacaré-pipira-guassú, pela margem es
querda : no município de S. Carlos do 
Pinhal. . J 

Quebra-canélla, corrupção de Iquê-bir
áquâ-né, ~margens altas e muito cor
rente>. De iquê, «lado, costado», bir, 
«levantar, alto>, áquâ, «correr» né, ad
verbio affirmativo, exprimindo tambem 
superlativo. F~ste né póde ser tambem 
breve, conform·e o caso. 

Allusivo a correr veloz, entre barran
cas a prumo. 

Por correr veloz, foi acceita a cor
rupção Quebra-canélla. 

raqúâ, «teso», ã, «empinar>, ng, inter
calação por ser nasal a pronuncia de 
ã, para formar com ába participio. 

Allu8ivo a ser altíssima e muito al
cantilada. 

Na corrupção houve a aphéresis do i 
de iquê; e mesmo os jndigenas usam 
muito iquê sem o i inicial. 

Neste nome, a corrupção é evidentis
sima: Quê-biraqú' -ã-.ng-ába. Do som da 
palavra, e do facto de ser penoso para 
os animaes carregados a subida e a 
descida de tal serra, foi formado o non1e 
Qu,elwa-cangalha. · 

Quebra-cuia.-Serra, no município 
de Casa Branca. 

Qitebra-cúia, corrupção de Iquê-Qiraqúa, 
«encostas erectas». De iquê, «lado, cos
tado», biraqúa, «teso, erecto». 

Allusivo a ter íngremes as encostas. 
Segundo o cost.ume dos indigenas,

de darem a logares varios na mesma 
região nomes identicos no som, mas · dif
ferentes no significado, o ribeirão, que 
nasce naquella serra e desagua no Rio 

Quebra-cangalha.- Serra, que di- Pardo, pela margem esquerda, traz tam
vide as aguas do rio Parahyba e as do bem o nome Quelwa-cúia. 
Parahytinga e dos seus aflluentes: ao O nome do ribeirão, porém, é cor
sul dos municípios de Taubaté, Finda- ·ruptéla de Iquê-bir-a-cúia, ~margens 
monhangaba, Guaratinguetá e Lorena e · altas, e quédas». De iquê, «ládo, cos
ao norte dos municípios de S. Luiz de tado>, bir, <levantado, alto», com o 
Parahytinga, Lagoinha e Cunha. accrescim·o de a (breve), por acabar em 

Quelwa-cangalha, corrupção de Iquê- consoante, cúi, ccahir>, com o accrescimo 
biraqú'-ã-ng-ába, <encostas. tesas e em- de a (breve), para formar ' o infinitivo, 
pinadas:.. De iqué, ccostado, lado», bi- cúi-a .. 

f 
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Allusivo a descer encachoeirado, e de 
quéda em quéda, . entre barrancas altas. 

Queluz.-· Cidade, cortada em duas 
partes pelo rio Parahyba : isto é, edifi
cada nas duas tnargens deste rio. 

O nome Queluz é portuguez : puro 
acto de bajulação para com o marquez 
de Queluz,. de Portugal. 

No valle do rio Pa1rahyba, é o ultimo 
municipio visinhando com a provincia 
do Rio de Janeiro. 

Junto á ponte da· estrada de ferro, 
vê-se um salto que ahi faz o rio Pa1·a
hyba. 

1 

Quilombo.-Praia, no município de 
S. Sebastião. 

Quilombo, corruptéla de Gui~rõ-mb-yi, 
«concavo, e fundo revolto». De gui, 
para exprimir a parte inferior, rõ, «re
volver», mb, intercalação por ser nasal 
a pronuncia da palavra anterior, fJi, 
<concavidade, ôco, abertura, seio». Este 
yí é guttural ; e pronunciado breve e 
corrido, porque e1n rõ está o accento 
predominante. 

Allusivo .a formar um sacco ou en
seada, mas onde o mar revolve o fundo. 

Quilombo.-Morro, no rnunicipio de 
Nazareth. 

Morro, no município de Cananéa. 
Morro, no municipio de Santos. 
Contra-forte da serra J.11..antiqueira, no 

municipio de S. Bento de Sapucahy-mirim. 
Contra-forte da serra Quebra-cangalha, 

no municipio de Taubaté. 
Serra, no municipio de Iguape. 
Quilombo, eorruptéla de Gui-rõ-mb-fl~. 

«parte inferior revolvida e ôca». De gui, 
«parte inferior», rõ, «revolver», 1nb, in
tercalação por ser nasal a pronuncia de 
rõ, e para ligal-o a yi, «ôco, concavo, 
·abertura, seio». Este yi é guttural, e 
tem pronuncia breve e corrida, por pre
dominar o accento em rõ. 

Allusivo a grutas .e cavernas na parte 
inferior dessas montanhas. 

O morro, no mnnicipio de Nazareth, 
tem uma gruta que póde reunir mais 

de trinta pessoas. Mas, nos de Iguape e 
de Cananéa, as grutas são muito exten
sas e com compartimentos. 

O do municipio de Santos é sómente 
cavernoso. 

Sendo escondrijos essas grutas, o nome 
tupi é a etymologia da palavra corrupta 
Quilombo, cuja origem MORAES e outros 
lexicograp~os não expli~aram. 

Quilombo.-Affluente do rio Juquiá, 
pela margem direita: no municipio de 
Iguape. Nasce na ·serra Quilombo. 

Affluente do rio Jacupi·ranga, pela 
margem esquerda: entre os municípios 
de Iguape e de Xiririca. / 
- Afiluente do rio Parahytinga, pela 
margem esquerda: no municipio de S. 
Luiz de Parahytinga. 

Affiuente do rio S01·ocaba, pela mar
gem esquerda: nós municípios de Soro
caba e de Tatuhy. 

Affluente do rio Jundiahy, pela mar
gem esquerda; no município de Jundiaby. 

Affiuente do rio Atibaia, pela margem 
esquerda: no municipio de Santa Bar
bara. 

Affluente do rio Mogy-g1tassú, pela 
margem esquerda: nos municipios de 
S. Carlos do Pinhal e de Belém do Des
calvado. 

Pequeno rio que nasce na serra Ou
batão e desagua no laga-mar de Santos. 

Quilombo, corruptéla de Gui-rõ-mb-ii , 
«fundo revolvido e sujo». De .gui, «parte 
inferior», rõ, «revolver>, mb, intercala
ção por causa da nasalidade eia pronun
cia de rõ e para ligai-o a ií , «sujo». 
Este ii é guttural, e pronunciado breve 
e corrido, por ser predominante rõ. 

Allusivo a cachoeiras no leito ; e a 
terem no fundo arvores, e detritos ve
getaes, meio-carbonisados, de côr parda 
denegrida,-detritos estes que a sciencia 
denomina lignites, e que os indígenas 
denominam tepoti, «sujidade, de qualquer 
especie». 

Quiriri.-Affluente do rio Parahyba, 
pela margem direita: no municipio de 
Taubaté. 
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Pequeno braço do rio Porúba, no mu
nicípio de Ubatuba, 

. Quir-iri, «rio . de chuva». De quir, 
«chuva», iri «rio». 

Allusivo a serem formados e alimen
tados són1ente por ehuva. 

(Vide ~ nome Porúba). 
Não se trata, portanto, de quirir~, pa

lavra onomatopaica, correspondente ao 
concerto em surdina de milhões de mos
quitos; nem rnesmo se refere o nome 
do corrego, no municipio de Taubaté, 
que alguns dizem Quiriri1n, á palavra 
quiriri, «silencio, quietude, socego, paz, 
modestia». 

Quitóca.- Affluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem esquerda: no 
município de Xiririca. 

I 

E' o mesmo rio Sete-~arras. 

Quitóca, corruptéla de Gu-yí-ta-ógca, 
contrahido em Gu-yi-t' ógca «furos aber
tos naturalmente em com1nunicação:t> . De 
gu, reciproco, exprimindo communicação, 
yí, «abrir naturalmente», com. o su!lixo 
ta (breve), para formar sup1no, ogca, 
infinitivo de ó_q, «furar>, que, por não 
ter c&so, significa a acção do verbo em 
geral, isto ét significa «furo». 

Allusivo ás sete barras que este ri
beirão tem no rio Ribeira de Iguape. 

Já li este nome ainda mais incorrec
tamente escripto: Quitóquo. 

E este ribeirão tam ben1 é conhecido 
por Forquilhas, mas sem explicação pos
sivel em tupi. 

' 



R 
Rapidos de Santo lgnacio.-Cor

redeira, no rio Paranapanema, acima da 
corredeira Saran- Grande. 

E' da extensão de 21 kilometros: co
meça acima da barra do ribeirão Santo 
Ignacio, dous a tres kilo1netros, e acaba 
um pouco abaixo da barra do ribeirão 
Pirapó, um a dous kilometros: ambos 
estes ribeirões são na provincia do Pa
raná, porque afflúem no rio Paranapa
nema pela margen1 esquerda, já quasi á 
sua fóz. 

A palavra Rapidos é tambem parte 
do nome corrupto. 

Os Ilapidos de Sant' lgnacio, é nome 
corrompido dessa extensíssima parte do 
rio: 0-rá-p&u-ndi-ati-ndáhoce, «desigual, 
de margem á margem, muitas ilhas, pon
tas, ingreme». De o, reciproco, para_ ex
primir que os impedimentos são de uma 
á outra margem, rá, «desigual, não ni
velado», páu, «ilha», ndi, c:muitas», hati, 
«ponta», áhoce, o n1esmo ·que áoce, çocê, 
oce, «sobrepujar». o h aspirado de hati-n 
sôa ç. 

Allusivo ao forte declive que ahi existe, 
arrecifes e pontas graniticas no leito, 
lagedos que obstruem o rio, de uma á 
outra margem, formando verdadeiros di
ques ou travessões, e tornando por isso 
desigual o fundo e1n que as aguas cor
rem em vertiginosa impetuosidade, dando 
quédas nos 24 successivos diques ou 
travessões que ·encontram, numerosas 
ilhas de todos os tamanhos, pois que 
ahi o rio se alarga muito até mais de 

mil metros: e de tudo isto resulta que 
o canal é tortuosissimo, conforme as 
aberturas e as profundidades nos diques 
ou travessões, e entre as ilhas e os ro
chedos; accrescendo a velocidade e o 
rodomoinho da,s aguas. 

Rebojo.-Cachoeira, no rio Parana
panema, acima dos Rapidos de Sant' 
Ignacio. 

Rebo}o, corrupção de Yére-ibg~, «con
cavidades e rodomoinhos». De yêre, «vol
ta», ibyi, «concavidade, abertura natu
ral, seio, ôeo». 

Allusivo a caldeirões ou buracos no 
leito do rio, dando causa aos rod~moi
nhos. 

Ha muitas pedras nesta cachoeira ; 
mas o canal é fundo: e desde a parte 
superior da cachoeira, apertado entre 
rochas, as aguas entram e descem re
voltas nessas gargantas; e, em toda a 
extensão da cachoeira, ha tres quédas 
ou saltos, dos qua~s o maior é conhe
cido por Tombo do Jl!Ieio. 

Acima da primeira quéda é que as 
aguas como que ficam represadas em 
um enorme e profundlssimo poço, for
mando rodomoinhos e rebojo. 

E' cachoeira perigosissima. 

Redempção._:_ Villa; antiga fregue
zia de Santa Cruz do Paiolinho, per
tencente ao município de Taubaté. 

• < 
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Remedios (N. S. dos) da Ponte 1 Amuente de um ribeirão, denominado 
do Tieté.- Povoação-fre.guezia, no mu- Rio do CoUegio, pela margem direita; e 
nicipio de Botucatú. aquelle ribeirão é affluente do rio S o-

(Vide o nome -Ponte do Tieté). rocaba, pela margem esquerda: no mn- · 
nicipio de Una. 

Ressaca, corruptela da Iriçá-quâ «pe
quenino corrego». De iriçá, «ribeiro, cor

. rego », quâ, «pequeno, cousinha». A aphé
Remedios. - AfRuente do ribeirão resis do i, para ficar simplesmente ri, 

Paraty, pela margem direita: no ~muni- é muito usada: Riça-qu8.. 
·cipio de Jacarehy. Allusivo a serem corregos muito ex-

Remedios (N. S. dos).-Capella, 
no municipio de Jacarehy. 

Não é nome tupi. E' o Canibará. . treitos e baixos. 
(Vide o nome Cambará). 
E' este ribeirão assim denominado hoje 

· por causa da Capella acima referida. 
·Sem duvida a Capella foi fundada alli, 
por causa das febres palustres que as
solam o logar. 

E' mais corrego que propriamente ri-
beirão. · 

Resgate.- Affluente do rio Parahyba, 
pela margem direita: no municipio de 
Bananal. , · 

Resgate, corrupção de Ri-quáí-ta., crio 
cortado». De ri, «agua, rio», quái, «cor
tar», co1n o suffixo ·ta (breve), para for
mar sup1no. 

Allusivo a ·ser cortado 1 por salto. {*) 
J 

(") Não sera aqui a tal gruta descripta ou noticiada 
á pag. 1300 do Relu.torio da Commissão . Central de Est.a
tisUca ? 

Ressáca.-Logares, en1 varios mu
n1c1p1os. 

R essáca, corruptéla de Ri-çá-quâ, « po
ço, olho d'agua». De ri, c:agua», çá., 
«olho», quâ, «poço, fojo, buraõo». 

Allusivo a serem Jogares esses, em 
que os viajantes têm a certeza de encon
trar agua potavel, en1 fontes ou brotas. 

A traducção «poço, olho d'agua> é 
litteral; mas, o povo tem a traducção 

_ livre «Olhos d'agua», nome pelo qual 
são conhecidos varios desses logares. 

Ressâca.--Affluente do rio Ootia, 
pe1a margem direita: entre os mun1c1-
pios de Cotia e de Itapecerica. 

Affluente do rio Mogy-mirim, pela 
margem esquerda: no municipio de Mo-. . . 
gy-m1r1m. 

\ 

Retiro.-Morro, no municipio de Ba
nanal. Pertence á serra Bocáína. 

Morro, no município de Iguape. Per-
tence á serra Itatins. , 

Morro, entre os municipios de Gua
ratinguetá e de Cunha. 

Morro, entre os municípios de Mogy 
das Cruzes e de Santa Izabel. E' iso
lado. 

Morro, entre os municipios de Arara
quara e de Brotas. 

Morro, no municipio de Ribeirão Preto. 
Delle nasce um corrego, ao qual puze
ram este nome e que afilúe no Ribeirf!,o 
Preto, pela margem direita. 

Retiro, corruptéla de He-tg-rü, «por 
accrescimo-ponta». De he, relativo, por 
começar por t a palavra ty, «ponta>, rit, 
~pôr, accrescentar>. A paiavra rü é' 
pronunciada breve e corrida. O h é as
pirado. 

Allusivo a mostrarem uma ponta, a 
qual· se ergue sobre um planalto, que 
bem poderia ser o cume do tnorro. 

Riacho-fundo.- Affluente do rio Ta· 
quary, pela margem direita: no municí
pio de Itapeva da Faxina. 

Riacho-fundo, corrupção de Ri-háty
yí-ndi, «a pique ambas as margens, e 
muitas concavidades>. De ri, o mesmo 
que rehé, para significar, neste caso, facto 
mutuo, «em frente u1n do outro», e 
portanto transformado de posposição en1 
adverbio, o qual póde ~er ou não ante
posto, háty, «erecto, a pique, a prumo», 
yt, «concavidade, abertura natural, seio, 
ôco», ndi, «muitos», pronunciado breve 
por predominar o accento em yi, de 
som guttural. 

' . 
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· Allusivo a ser ladeado por pared'ões 
a prumo, e a ter no leito concaYidades, 
denominadas caldeirões. 

A corrupção proveiu do facto de se 
mostrar muito profundQ pela altitude 
das barrancas. 

A formação geologica dessa região é 
a causa disso: as aguas dos rios e ri
.beirões talham no sólo profundissimos 
sulcos, de sorte -que o leito está a mais 
de cem metros abaixo, e as aguas abretn 
nella fójos de toda a especie. E' a mesn1a 
formação geologica do ribeirão Perituba. 

(Vide o nome Peritúba). · 
Não se trata, portanto, de um riacho. 

, Ribeira.-Capella, no municipio de 
Apiahy. 

Ainda não foi canonicamente provida 
como freguezia. 

Ribeira de lguape.-Rio grande 
e navegavel. Nasce na provincia de Pa
raná, em uma serra proximá á cidade 
de Castro; e desagua no oceano, depois 
de banhar os municipios de Apiahy, Ipo
ranga, Xiririca e Iguape, na província 
de S. Paulo. 

Aquella serra é considerada ranlifi
cação da extensa cordilheira Graciosa, 
corrupção de Gu-hayti-óce, «muitos picos, 
em con1municação uns com outros». De 
gu, reciproco, para exprimir communi
cação, hayti, «muitos», óce, «altissimo, 
o que sobrepuja». 

Ribeira de Iguape é corrupção de 
Aréb-yêre-iguâá-pe, «lento, com voltas 
e enseadas» . De aréb, «tardo, demorado, 
lento», yêre, «volta», i-guâá, «enseada 
de rio», pe (breve), posp~sição signifi
cando «com». 

Ouvindo os portuguezes este nome 
tupi, entenderam ser À R'ibeira de lgua
pe; e assim ficou até hoje. 

Tudo isto está discutido e examinado 
por mim no no111e Iguape; e, por isso, 
os documentos antigos dizeµi Rio Ri
beira de 19.uape. 

(Vide o nome lguape). 
Com effeito, o nome tupi corresponde 

ao que é este rio; e, embora de sua 
nascente até á villa de Xiririca · soffra 

os embarnços de saltos, caso~tas,. ca- 1 

choeiras, estreitos, é certo que de Xiri- ' 
rica para baixo corre manso e lento, 
com successivas voltas, e, desde a fóz 
do rio Juquiá, as enseadas, em uma e 
em outra margem, são o seu principal 
caracteristico. , 

Na parte que atravessa o 1nnnicipio 
de Apiahy, ha o famoso Varadouro, que 
não é senão o estreitamento do rio a 
cinco metros sómente, na extensão de 
cincoenta metro~, pouco mais ou menos. · 
Ahi, as aguas, penetrando o estreito, 
descem coin velocidade estqpenda. · · 

O nome Varadouro é tambem u1na 
corrupção de H-ár-u-ndúru, «colhidas, 
em rodomoinho, com estrondo», refe
rindo ás aguas do rio. De h, relativo, 
por existir r ·na palavra ar, «colher», u, 
o mesmo que rü, porque, existindo r 
em ar não podia ser repetido. 

Ribeirão Bonito.-Povoação-fregue
zia, no município de Brotas. 

Quanto ao ribeirão, o nome Bonito 
já está explicado. 

(Vide o nome Bonito). 

.Ribeirão Grande.-Afiluente do rio 
Guarehy, pela margem esquerda. E' á 
margem esquerda deste ribeirão, mas 
em um planalto muito elevado, qu.e está 
situada a villa de Espírito Santo da 
Boa Vista. 

A serra Palmital, onde nasce este ri~ 
beirão, tambe~1 é conhecida vulgarmente 
por serra Ribeirão Grande; mas é si~
plesmen te um disparate. 

(Vide o nome Palmital). 
Afiluente do rio Ribeira de Iguape, 

pela margem direita: no municipio de 
Apiahy. 

Afiluente do rio Parahybuna, pela mar
gem esquerda: no municipio de Nati
vidade. 

Affluente do Rio Grande, pela mar
gem direita: no municipio de S. Paulo. 
~ste Rio Grande é o que, com o Rio j 

Pequeno, fórma o Jurubatuba. 
O Ribeirão Grande., de que trata AzE- j 

VEDO MARQUES, nos Àpontamentos Bis~ 
toricos, Geographicos,. Biographic.os, Es-
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tatisticos, e NotiC'ioslis da provincia de 
S. Paulo, como «affluente da marge111 
direita de Ca'P'ivary», não existe; ou, 
certamente, é o primeiro, porque na
quella época pertencia ao territorio do 
municipio de Itapetininga, e quasi pa
rallelo ao rio Guarehy corre o ribeirão 
Gapivary, affluente do rio Santo Igna
cio, pela margem esquerda. Houve, pois, 
confusão. 

E' difficil explicar a razão do nome 
Ribeirão Grande ; mas, com certeza, é 
corrupção do nome tupi: tanto mais 
que si'i.o quasi corregos, e, poi~, o nome 
não corresponde ao logar denominado. 
r_renho para rnim que, posta á margem 
a pala ,·ra Ribeirão, S() se refere á pa
lavra Grande a corrupção: Quâ-ne, «ve
locidade, excessiva correnteza~ : de áquâ, 
«Correr», formando o infinitivo quâ, sem 
caso, ne (breve), adverbio aflirmativo, 

. para exprimir excesso ou superlativo. Com 
effeito, tanto um como outro, nascem 
em serras altíssimas, ou em altitude su
perior a 800 metros; e dahi descem em 
declive muito pronunciado, corn cachoei
ras, saltos e cascatas. 

Ribeirão Preto.- Cidade; em certo 
tempo, seu nome foi Entre-Rios. 

(Vide o nome Preto}. . 

Rifaina.- Povoação-freguezia, no mu
nicipio de Santa Rita do Paraizo. 

1-lifaínrt, corrupção de Ri-piâ-nai, «por-: 
to do caminho do rio». De ri, «rio», 
piâ, «Caminho», naí, «porto». 

Allusivo a ser ahi um porto no Rio 
Grande, ou Paraná. 

Os que ignoravam a lingua tupi, des
conhecendo tambe1n por isso a corrup
ção do nome, diziam «Porto da Ri faina », 
como se en1 Rifaina já não estivesse 
incluído naí, «porto». 

A palavra nai é pronunciada corrida 
e breve, porque o accento predon1inante 
está em pi·â. 

Rio Bonito.--E' a antiga Capella ele 
N. S. da Piedade de Sarna1nbáia. Hoje 

· villa. 
Quanto ao nome Bonito, é do ribeirão. 
(Vide o nome Bonito). 

Rio Claro (S. João do).-. Cidade, 
distante 6 kilometros, 1nais ou menos, 
da inargem direita do ribeirão ·Cl,aro, 
affluente do rio Gor'imbatehy. 

(Vi~e o nome Claro). 

Rio Doce.-(Vide o nome Doce). 

Rio do Peixe. -Affluente do rio 
Mogy-gua5sú, pela 1nargem esquerda: 
nos n1unicipios de Soccorro, de Serra 
Negra, de Mogy-mirim e ·de Itapyra 
(outr'ora Penha <lo Rio do Peixe). A' 
margem esquerda deste Rio do Peixe 
está a cidade de Soccorro. 

(Vide o nome ltaryra). 
Afiluente do Rio ]>ardo, pela margem 

esquerda: nos mun1cipios de S. José do 
Rio Pardo, de Casa Branca e de Ca
conde. A~ margem deste Rio do Peixe 
está a povoação-fregnezia de Espírito 
Santo do Rio do Peixe. 

Atlluente do rio '1.11.fté, pela margem 
esquerda: entre os municípios de Ta
tuhy e de Rio Bonito. Este Ri'o Bonito, 
que dá o nome á villa, á sua margem 
direita, é uma <las cabeceiras deste Rio 
do Peixe; a outra vem do morro Bofete. 

Afiluente do rio Parahytinga, pela 
margem direita: entre os municipios de 
Gnaratinguetá, Lagoinha e Cunha, aos 
quae8 serve de divisa. 

Aflluente do rio Jaguary, pela mar
gem esquerda: nos n1unicipios de Pa
trocínio de Santa Izabel e· de S. José 
dos Campos. 

Este Rio do Peixe afflúe no rio Ja
gitary só depois de formar o grande 
poço, conheúido pelo nome J>oço de Ouro. 

Afiluente do rio Atibaia, pela margem 
esquerda: no município de Atibaia. 

Vê-se bem que estes Rio do Peixe 
são Pi-1·á-i; nome este traduzido na
quelle, como se se tratasse de pirá. O 
nome verdadeiro Pi-rá-í significa «fundo 
desigual, perseverantemente». De pi, 
c:cr·ntro, fundo », rá, «desigual, não ni
velado», i, posposição de r)erseverança. 

Allusivo a terem cachoeiras, ou saltos, 
ou póços, formando leito desnivelado. 

Nem o indigena, tão sabio nas deno
minações, diria Pírá-i ~· 

' . 
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a) Porque rio do pev.ce, applicado a 
rios, ri beirões e corregos, é um não 
senso; e, se algum ha sem peixe, é ex
cepção rara que o indigena ~ssignalaria 
como tal. 

b) Porque, quando por excep'ção á 
regra da anteposição, ou por necessidade 
da composição da palavra, o indigena 
refere-se á «agua» ou a «rio:., não diz i, 
mas ri, salvo quando já existe r final 
na palavra anterior que entra na for
mação do nome: em geral, o i, signifi
cando «agua, ou rio», é anteposto, a 
não ser que sirva de nominativo, pre
cedido, conforme a natureza da língua 
tupi, do genitivo, ou pela já referida 

-rara excepção; e, nestes casos, é sempre 
ri, como acima ficou dito. · 

No nome Itapyra foi isso amplamente 
discutido e explicado; e, pois, não ha 
uecei:;sidade de repetir o que alli foi 
escripto. 

(Vide o nome ltapyra). 

Rio Feio.-Afiluente do Rio do Peixe, 
pela margem direita: no município de 
Tatuhy, 

Rio Feio, corrupção de R-i-ey, «sem 
agua». De ri, «agua»,. ey, particnla <le 
negação. 

Allusivo a seccarem suas poucas aguas 
turvas, quando ha falta de chuva. 

E' um pequeno corrego. 
A povoação, que ahi existe, e era a 

Capella de Santo Antonio do Rio Feio, 
é hoje a freguezia de Santo Antonio da 
Boa Vista. 

(Vide o nome Santo Antonio da Boa 
Vista). 

Rio Fundo (do).-Cachoeira grande, 
no rio Paranapanema, abaixo da barra 
do rio Oinxas. 

Do Rio Jt'undo, corrupção de Ndúru
yí-nd-ií, «resvaladeiro, coa cavidades, e 
estrondo». De ndúru, «estrondo, estre
pito», yí, «concavidade, abertura, seio, 
ôco», nd, intercalação nasal, it, «resva
lar, descer em forte declive». E' um 
nome inteiramente de som guttural; e, 
por difficil, produziu a corrupção Do 
Rio Fundo. 

Allusivo a descerem as aguas com 
muita velocidade, por entre ilhotas e 
baixios, de encontro aos diques graniti
co8, formando grande estrondo. 

Ahi o rio se alarga até 500 metros, 
mais ou menos; e, porque o leito é oc
cupado por ilhotas, as aguas impetuo
sas cavarn fundo, formando p6ços, onde 
volve1n-se em rodornoinhos. São de im
possível pratica, por muito encachoeira
dos os canaes formados pelas ilhotas. 

Esta cachoeira tem a extensão de mais 
de cinco kilometros. 

Rio Grande.-E' o mesmo Paraná, 
até a confiuencia do rio Paranahyba. 

(Vide o nome Paraná). 
E' o mesmo Jurúbatúba e Pinheiros, 

até á confiuencia do Rio Pequeno: no 
municipio de S. Bernardo. 

(Vide os nQmes Jurubatúba e Pi
nheiros). 

E' nome portuguez. 
Affiuente do rio Tieté, pela marge1n 

esquerda: no município de Botucatú. 
Aflluente do rio Parahyba, pela . mar

gem esquerda: no município de Pinda
monhangaba. 

Este é tam bem conhecido pelo nome 
Ribeirão Grande. 

Creio que e·stes dous ultimos são «muito 
correntes» : por isso, Quâ-ne. 

Rio Negro.-Afiluente do ribeirão 
Loure;nço Velho, pela margem esquerda: 
no municipio de Parabybuna. 

O nome é Negro, corruptéla de Ne
cut, «successivas quédas». De ne, ad
verbio affirrnativo, expritnindo excesso e 
superlativo, cu~, «cahir». Os adverbios 
pódem ser antepostos ou pospostos. 

Allusivo a descer da altíssima serra 
marítima em leito muito íngreme, e de 
quéda em quéda. 

Não se trata, portanto, de ag·ua negra. 

Rio N.ovo.-Villa, situada sobre a 
serra· Botucatú. 

(Vide o no1ne seguinte). 
Foi recentemente elevada á cidade, 

com o nome Avaré. 
(Vide o nome Avaré). 
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Rio Novo.-Affluente do Rio Pardo, 
pela margem eHquerda: no municipio de 
Rio Novo. A alguns kilometros tia mar
gem esquerda deste ribeirão no alto da 
chapada, está a villa Rio Novo, hoje ci
daue Ai:aré. 

Afluente do rio Paranapane1na, pela 
margem direita: no inunicipio de Cnm-

. pos Novos de Paranapanema. Desagua 
acima do Salto Grande. A' ma'rgen1 es
querda deste rio está a villa de S. José 
de Campos Novos. 

O norne Novo, que traien1,. não só o 
ribeirão como tambetn o rio, é corrup
ção de Nho-yi, «concavidades». De nho, 
reciproco, para expriniir plural, e com
munir.ação de uns con1 outros, yi, «con
cavidade, abertura, seio, sacco, ôcu». O 
som de fli é guttural. 

Allusivo a for1naren1 as aguas, no leito, 
cavidades mais ou menos fund~s; por 
correrem sobre terreno frouxo e arenoso 
alternando corn o que apresenta diques 
de rocha eruptiva e schistos argíllosos. 

A explicação de que o nome Novo ex
prime descoberta de taes cursos d'agua 
não satisfaz, nem se ajusta aos factos; 
porque esses sertões, embora ainda oc
cupados por indígenas, não eran1 des
conhecidos. 
. O ribeirão é de pequena importancia. 
O rio, porém, merece especial ioeoção; 
porque naquellas regiões, é o mais veloz 
no curso. Nasce na serra Agudos, em 
altitude superior a 650 metros; e, eai 
culado o seu curso eu1 linha rccta, desce 
seis metros · por kilometro. 

Rio Pardo.-(Vide o nome J'ardo). 

Rio Peqúeno.-E' o mesn10 Juru
batuba e Pinheiros, até a confluencia 
do Rio Grande: no municipio de S. 
Bernardo. 

Isto é, o Rio Pequeno e o Rio Grande, 
confluindo, formam o Jurubatúba, que, 
depois, toma o notne Piriheiros~ 

(Vide os nomes Rio Grande, Juruba
túba e Pinheiros). 

Rio Pequeno, assim como R'io Grande, 
é denominação portugueza. 

São pequenos ri beirões . 

• 

Rio Preto.- (Vide o notne Preto). 
Ha a povoação-freguezia de S. José 

do Rio Preto, no n1un icivio de Jaboti
cabal. 

Rio Verde.-Affluente do rio Itararé, 
pela margent direi ta: no município de 
S. João Bnptista <lo Rio Verde . 

Aflluente do ltio Pardo, pela margem 
esquerdá: 110 ruunicipio de S. João da 
Boa Vista. 

Rio que nasce dos morros Juréa, e 
desagua no oceano: no município de 
Iguape. 

Cabeceira do rio Assunguy: no mu
nicipio de lguape. 

O nome é simplesmente Verde. 
Verde, corrupção de Y-yê-y?,, «O que 

se concáva~ . De y, que, por se tratar 
de um verbo apassivado. corresponde a 
«O que é», yé, aqui empregado, não 
como precisamente reciproco, mas como 
passivo, segundo a lição do padre A. R. 
DE ~lONTOYA, e1n gua Arte de la lengua 
guarani, exprimindo ao mesmo tempo 
a acção da cousa sobre si rnesma, y?,, 
«concavar, fazer ôco, abertura . natural, 
seio». O som guttural de yí torna dif
ficil a pronuncia do nome: os portu
guezes entenderan1 que era Verde. Mais 
ou menos o som é Jê-íuí; pronunciada 
breve e corrida a ultima palavra. 

Allusi vo a concavidades no leito; pas
sando, algumas veze~, as aguas por baixo · 
de pedras. 

O affluente do rio Itararé corre em 
uma região, cuja formação geologica é 
de camadas horisontaes ; e corta-a pro
fundamente, ao mesmo tempo que, quando 
encontra alguma resistencia, desapparece 
sob o sólo para surgir mais adiante, for
mando pontes natnraes. Este phenomeno 
é observado na cabeceira do ribeirão; 
coincidindo corn o rio Itararé, cujo nome 
corresponde ao facto. Acima de sua fói, 
o Rio Verde fórma uma linda cascata, 
e ilnmediatamcnte um snlto, cuja altura 
de alguns metros o torna impon~nte. 
Entre este Rio Verde. e o rio lturarf, 
ha grutas; e mesn10 proximo á villa, na 
distancia de um kilo1netro, ha uma que 

' 
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é notabilissima por sua profundidade e Aftluente do Rio Verde, pela margem 
pela agua crystallina que verte em fonte. esquerda: no municipio do Rio Verde. 

O aftluente do Rio Pardo desce en- Aftluente do rio Pi.roupa'l!a, pela mar-
cachoeirado a serra, abrindo passagem gem direita: no município de Iguap·e. 
por meio de rochas e fragas, sob muitas O nome é Vermelho. 
das quaes escôa-se, aqui e alli.. Vermelho, corrupção de Yê-mbiiêre, 

O rio, que nasce nos morros Juréa, « O que se derrama». De yê, reciproco, 
mostra tambem o mesmo phenomeno, para a acção da cousa sobre si mesma, 
escôando-se suas aguas encachoeirad&s e ao mesmo tempo servindo para apas
por baixo de rochedos, que são como sivar o verbo mbiiêre, «derramar», tendo 
pontes naturaes, O conselheiro MARTIM por contracção em pronuncia corrida o 
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA, ·em s~m de m'"êre. 
seu Diario de uma viagem mineralo- Allusivo a derramarem-se, quando, no 
gica pela província de S. Paulo no anno tempo de chuva, crescem e enchem, até 
de 1805, referindo-se a este Rio JTerde, o ponto de transbordarem as aguas re- ·· 
escreveu: « ••. para a parte do rio Verde, cebidas. 
que fica ao norte da · Juréa nas faldas · Fóra do tempo chuvoso, são ribeirões 
lateraes d'elle, a pasta do podido parece de pouca profundidade. 
ser argillosa, como o indica a natureza 
fissil dos schistos que n'elle se observa: A côr vermelha resulta da passagem 
estas massas porfidicas são cortadas por das aguas, ao descerem os montes, por 

terreno dessa côr. O dr. FRANCISCO 
veios de quartzo branco em diversas · 
direcções. Descido o morro, fui examinar JOSÉ DE LACERDA E ALMEIDA, no seu 
0 rio Verde, onde vi e colhi algumas Diario de ?Jiagem nos annos de 1780 
granadas vermelhas, que os naturaes a 1790, attribuindo o nome a essa côr 
cham·am rubins, as quaes se achavam da agua, diz: «As ~guas do Rio Ver-

. · f melho, assim chamado porque as suas 
. nas ita1pavas entre a arêa : a ormação cabeceiras estão em um nionte de ocre 

podinguica d'estas itaipavas promette 
ouro com conta>. Portanto, ainda é a vermelho, que do Rio Pardo se vê, to-
formação geologica do terreno, sobre a matn tanto esta cõ:, que. nã? differem 
qual corre este Rio Verde, que obriga do ~angue»: Não é.1m~o~~1vel, e, mesmo, 
as aguas a formarem concavidades e a .creio que isso te~1a fac1htado a corrup-
fazerem ôco. ção do nome tup1. 

A cabeceira do rio Assunguy está O afflu.ente do 1:iroupat'll: é, além de 
no mesmo caso. Tambem a formação tudo, cheio de capim no leito. 
geologica da região, em que nasce e 
corre, é causa do phenomeno de passa
rem suas aguas sob rochedos, sumindo-se 
para reapparecerem além. Tanto este 
Rio Verde, como o Corujas, affluentes 
do rio Assungug, manifestam a ines1na 
particularidade; e até o proprio Assun
guy. 

(Vide os nomes Corujas e Assunguy). 
Todos estes Rio Verde tem cachoei

ras e saltos. E de verde nada têm, a 
nãu seren1 as mattas ~arginaes, aliás 
n;.10 1nuito bastas. 

Rio Vermelho.-Aflluente 
Parahyba, pela margem direita : 
nicipio tle Arêas. 

do rio 
no mu-

Ronco.- Aflluente do rio Parahyba, 
pela margem esquerda: no municipio de 
Lorena. 

Ronco, corruptéla de H-ong-ca, «im
pedido». De h, relativo, substituindo o 
n de nong, «impedir», co1n ca (breve), 
para formar supino. O som do h é as
pirado. 

Allusivo a ter mais baixa a sua fóz 
do que o nível das aguas do rio Para,
hyba, no tempo das chuvas. As aguas 
do ribeirão refiúem, e produzen1 ala
gamentos e banhnd()S. 

Por descer da serra },{antiqueira com 
fragor das aguas sobre as pedras, for
mou-se essa corruptéla. 
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Rosario. - Aflluente do R·io Jilovo, 
pela 1uargem direita: entre os munici
pios de Santa Cruz do Rio Pardo e de 
Santa Barbara do Rio Pardo. 

Rosario, corrupção de YQ-çái-ró, «es
parzido». De yo, reoiproco, para expri
mir as duas margens, çá~, «esparzir, es
palhar, estender», rô, partícula para ex
primir o modo de ser ou de estar. 

Allusivo a alagar-se. , . 

Roseira-Parte do rio Apiahy-guas
sú, antes de tornar este no1ne. 

(Vide o nome Ap·/ahy). 
Roseira, .corrup~ão de Ri-yêre, «ro

don1oinhos». De ri, «agua», yêre, «volta, 
torvellinho». E' pronunciado lli-jére, dan
do a ri som guttural. 

, 

Rubuquára.-Logar notavel, á mar
gem esquerda do rio Ribeira de Jguape: 
no rnunicipio de Iporanga. 

Rubuquára, corruptéla de Robiâ
quâr-a, «buraco de respeito». De robiâ, 
«respeito, veneração, obediencia, honra, 
estima, credito, oonfiança, fixidez, tena
cidade, autoridade», quâr, «buraco, fojo, 
poço», com o accrescimo de a (breve), 
por acabar em consoante. 

Allusivo a uma semelhança de nicho 
que se vê no alto do paredão, que f6rma 
a barranca elevada e a pique, da refe
rida margem esquerda. 

Fé ou simples crendice, o certo é que 
os que por alli passam em canôas ou 
embarcações de qualquer especie, des
cobrem a cabeça em signal de respeito. Allusivo a fazer muitos rodomoinhos, 

por causa das concavidades no leito, 
provenientes da formação geologica déssa ~nttr~ este logar e ª coffrredeira R

1
yryrti-

reg·- ca, es a o morro que s<> re annua men. e 
d~~ 0 nome Roseira ha uma pe- combustão nat~ral: vint.e kilometros, mais 

quena povoação no municipio de Gua- 1 ou menos, _abaixo da vllla Iporanga. Em 
r t . g et, 184 7, desc1a1n do alto do morro verda-
a lll u a. d . 1 . r 'd 

Sem duvida o rio Parahyba, nessa eiras avas, pois q~e era um iqu1 o, 
parte, entre os 1nunicipios de Pindamo- resultado da ~ombustão. 
nhangaba e de Guaratinguetá, faz 1nui- E' toda essa uma região notabilissima 
tos rodon1oinhos. E dahi o nome para pela superabundante e variada riqueza 
esse povoado. mineral. 

• 
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Sabão. - }forro, no municipio da 

ConcAição dos Guarulhos. 
. Sabão, corruptéla de Çáb-óó, «pellado». 
(Vide o nome Saboó). 

Sabaú ma. - Atlluente do ribeirão 
Guararemâ, pela margem esquerda: no 
munioi pio de Mogy das Cruzes. 

Rio que nasce no morro Sabaú1na e 
desagua no Mar Pequeno : entre os mu
nicipios de Iguape e de Cananéa, aos 
quaes serve de divisa. 

Sabaúnza, corru ptéla de Çab-a-hú?J,
m-a, «desatado e lodoso». De çáb, o 
mesmo que ráb, «desatar», com o ac
crescimo de a (breve), por acabar en1 
consoante, húú1n, «ter lodo, atolar, borra, 
fézes, detritos, etc.», corµ o accrescimo 
de a (breve), por acabar em consoante. 

Isto quanto aos dous pequenos rios 
Sabaúma. , 

Allusivo a se alagarem nas margens, 
e a terem lodoso e atoladiço o leito. 

Quanto ao morro, Sabaú1na é corrup
téla de Çab-ó-húú-m-a, «pellado e lo
doso». De çab, o mesmo que hab, «pello, 
pen na, cabello $' óg, «tirar, arrancar»' 
húú-m, «ter lodo, atolar», borra, fézes, 
detritos, etc.», com o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. 

Allusivo a não ter na parte superior 
vegetação alguma, com as encostas co
bertas de lodo ou limo. 

A razão por que, en1 vez de ráb, é 
çáb. quanto ao nome e.los pequenos rios, 
está na regra grummatical que o r ini-

cial de qualquer verbo, tendo de ser 
precedido do relativo competente, que é 
h, é eliminado, fazendo háb; e, soando 
ç o h aspirado, fórma çáb. 

A ultima par(e desta explicação serve 
tambem para a do nome do morro, cujo 
háb foi substituidu por çáb. A este çáb, 
ou háb, é accrescentado a (breve), por 
acabar em consoante. 

Sabaúna.-Cachoeira, no rio Tieté, 
abaixo da cidade de Porto Feliz. 

Sabaúna, corruptéla de H-âb-áí-ü-na, 
«gretado, não liso, revolto ». De h, rela
tivo, que corresponde ao verbo yâb, «gre
tar, rachar, abrir-se naturalmente», áí, 
«não liso, desigual», ü, o mesmo que 
hu, «revolver», com o suffixo na (breve), 
para formar supino. 

Q h aspirado tem o som de ç. 
.Allusivo a existir no leito, nesse logar, 

gretas e buracos, pontas e arrecifes, ro
don1oinhos feitos pelas _aguas por causa 
daquellas gretas. 

Saboó.-Morro granitico, no muui
cipio de S. Roque. Altitude superior a 
mil metros. 

Morro granítico, no municipio de Santos. 
Morro, no m unici pio de Conceição· dos 

Guarulhos. E' conhecido por Sabão. 
Em geral, o nome Morro Pellado in

dica traducção de Sabo6. 
Saboó, corruptéla de Çdb-oóg, «pel

lado»; isto é, «sem vegetaç_ão~, que é 
ao que allude o nome. De çâb, o mesmo 

, 
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que háb, «pello., cabello, penna», óg, 
«tirar, arrancar», precedido de o, como 
reciproco, para exprimir que é acção da 
cousa em si mesrr1a, e não porque a ve
getação . tenha sido arrancada artificial
mente ou por n1ão de hon1en1. 

Com o norne Morro Pellado, certa
mente traducção de çáb·oóg, 1ra os se
guintes, na província de S. Paulo : 

Morro Pellado, donde nasce o ribeirão 
Aricandú·va: entre as freguezias de· S. 
Bernardo (hoje villa) e de N. 8. da 
Penha de França. 

Jl!orro Pellado, no logar Louveira: 
no município de J undiahy. 

Morro Pellaio, na ,freguezia de Ita
q~ery: no município de S. João do Rio 
Claro. t-f'-

E outros. 

Saboó.-Rio que desagua no mar: 
no municipio de Santos. 

/ 

Sahy.-Rio que nasce na serra m.a-
ritima, e desagua no oceano: serve de 
divisa aos . municipios de Santos e de 
S. Sebastião. 

Sahy, corruptéla de Çáí-i, «perseve
rantemente esparzido». De çáí, «espar
zir», i, posposição de perseverança. 

Allusivo a alagar as margens, desde 
que começa a correr na varzea. 

Saltador. -Affluente do ribeirão Ba
tataes, pela· n1argem esquerda: no mu-~ 
nicipio de Batataes. 

E' um pequeno corrego, que desagua 
no ribeirão Prata; mas é tido como af
fluente do ribeirão Batataes, por dize
rem que o P1·ata, quando o recebe, deixa 
de ser Prata para sar Saltador. · 

Por isso, o conservo como afiluente do 
• ribeirão Batataes; e tambem o Prata, 

que é ·o verdadeiro affluente. 
Por conciliação, deixo-os reunidos fa

zendo uma barra unica no ribeirã~ Ba
tataes. 

Te1n cachoeiras, saltos e. corredeiras. 

Saltinho.-Cachoeira, no rio Para
napane111a, -abaixo da fóz élo ribeirão 
Anhunzas. . ; , 

Embora diminutivo o n~me portuguez 
Sciltinho, é certo que é uma cachoeira 
difficíl, por formar o rio uma esquina. 

Salto.-Affiuente do rio Parahyba, 
pela margem direita: no município de 
Queluz. 

E' denominação portugueza: o nome 
tupi desappareceu; e ficou talvez a tra· 
ducção, por causa d·e um salto nesse 
ribeirão. 

Salto de ltú.-Povoação-freguezia, 
no mun1CJp10 de Itú. 

(Vide o non1e Itú ). 

Salto Grande.-Salto, no rio Pa- · 
ranapanerna, seis kilometros abaixo da 
barra do Rio Pardo. 

E' tambem conhecido pelo nome Dou-
rados. 

(Vide o nome Dourados). 

Samambáia.-Morros: 
No município de S. -Paulo (freguezia 

de N. S. do O'). 
No n1unicipio de Rio Bonito. 
No municipio de Campinas. 
Entre os munícipios de' ,Monte-mór e 

de. Capivary. 
Entre os municipios de Itapéva da 

Faxina e de Iporanga. 
· Entre os municípios de Jambeiro e 
de Parahybuna. 

Entre os municípios de Santa Izabel 
e de Patrocinio. 

E outros. 
. Sa1na1nbq,ia, corruptél~ de Çái-m-ii

mb-á'i, «altos e bai,xos, empinado e es
tendido». De çái, «estender, esparzir», 
1n, intercalação por ficar ferido do som 
nasal o verbo çát, por causa de à, 4;em
pínar», mb, intercalação nasal, á'i, «altos 
e · baixos». 

Allusivo a formarem collina extensa 
em declive, com fragas e saliencias. . 

O indígena, fazendo o costumado jogo 
linguistico, assim denominou esses mor
ros, por vel-os cobertos do feto-macho, 
conhecido pelo nome tu pi Çá-amambái ; , 
rle sorte que, d::indo aos morros nome 

1 . 

com son1 identico ou quasi identico ·ao 
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do feto, mas com significados diversos,! de ferro Paulista (entre Campinas e Li
assignalou ao mesmo tempo a fórn1a meira). 
physica delles e a existencia natural da- Neste município, ha uma extensa gruta, 
quelle feto nas encostas. Este feto do cuja altura é de mais de oito metros. 
Brazil é uma pequenina arvore sen1 ga- E' no sopé de um monte; e~ alto 
lhos; não podendo ser considerados taes deste monte precipitam-se na gruta dous 
as <leigadas hastes, ás q uaes estão pre- corregos, com grande fragor, revol ven
sas as pequeninas folhas: por isso, o do-se as aguas em rodomoinho nas gran
nome começa por çá. O padre A. R. des bacias de pedra que ellas pl'oprias 
DE MoNTOYA, no seu Tesoro de l,a len- têm cavado na rocha, para derramarem-se, 
gua guarany, escreveu apenas arna'Tft-bái. e seguirem além, de quéda em quéda. 

Sant' Anna.--1\'lorro, entre os muni
cípios de Arêas e de S. José uo Bar
reiro. 

Deste morro nasce um ribeirão Sant' 
Anna; aftluente do rio Parahyba, pela 
margem direita: no municipio de Arêas. 

Affluente do rio Jaguary-rnirim, pela 
margem direita: no município de Casa 
Branca. Tem uma cachoeira notabilís
sima. E' conhecido por Sant' Anna da 
Serra. 

Afiluente no Rio Pardo, pela rnargem 
direit.a: no município de Batataes. 

A denominação é religiosa; tal vez por 
existirem ne;:;ses logares capellas co1n 
essa invocação. 

Sant' Anna (dos Olhos d' Agua).
Povoação·freguezia, do inunicipio <ie Ba
tataes. 

Esta povoação tambem é conb~cida 
por Sant' Anna do Serrado; e co1n este 
nome foi instituida capella. 

Santa Barbara.-Affluente do rio 
Paranapanerna, pela marge1n direita : 
entre os municípios de Santa Barbara 
do Rio Pardo e do Rio Novo. 

AfHuente do llio Pardo, pela margen1 
direita: no rnutücipio de Batataes. 

Aflluente do rio Sapucahy, pela mar
gem direita: no municipio de Patrocínio 
de Sapucahy. 

Affiuente do Rio do Peixe, pela mar
gem direita: no município de S. José 
dos Campos. 

E' denominação religiosa. 

Santa Barbara.-Villa, distante al
guns kilometro;:; <la estação da estrada 

E' urn lindíssimo quadro da natureza, 
esse que offerece a gruta. 

Santa Barbara de Macahubas.
E' hnje a villa Patrocinio de Sapucahy. (*) 

(") Estava ao la.do um ?. 

.Santa Barbara do Rio Pardo.
Villa, ás u1argens do Rio Pardo, affluente 
do rio Paranapanema. 

Quando ainda freguezia, a séde era 
na povoação S. Dontingos, á margen1 
direita do rio Turvo. 

Santa Branca.-Villa, á margem 
esquerda do rio Parahyba: distante da 
cidade de Jacarehy pouco n1ais de 13 
kilometros. 

Santa Cruz.-Innumeros logares na 
provincia de S. Paulo: patenteando o 
espirito religioso da população. 

E é rara a cidade, villa, ou povoação, 
que .cão tenha nos suhurbios uma pe
quena capella dedicada á Santa Cruz. 

Santa Cruz do Rio Pardo.-Villa, 
á margem direita do ribeirão S. Doniin
gos, afil~ente do Rio Pardo, este af
fluente do rio Paranapanema: pela mar
gem direita. 

Santa lzabel.- V ilia, á margem di
reita do ribeirão Àraraquara, afiluente 
do rio Jaguary-miri·m, pela margem di
reita. 

(Vide os nomes Araraquara, Jaguary 
e Mandiú). 

Santa Rita do Paraiso.-Villa, á 
margem esquerda do rio Paraná, ainda 
quando te1n o non1e Rio Grande. 
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Santa Rita de Passa Quatro.
Villa, no alto da serra Passa Quatro. 

(Vide o nome Passa Quatro). 

Santo Agostinho. - Allluente do 
rio At-ibaia, pela margem direita: entre 
os municipios <le Atibaia, de Itatiba e 
de Bragança. . 
· E' denominação religiosa. 

Santo Amaro.-Villa, que teve ori
gem em urna aldêa, cujo non1e era Ibirá
puéra, «páu podre». E' á margem di
reita do rio Pinheiro8, que é o mesmo 
rio Jurubatúba antes da allluencia do 
rio Mboy-guassú. E', portanto, erro o 
que outros escreveram, dizendo estar 
situada á margem direita do rio Geri
batyba. 

E' uma das povoações mais antigas 
da província de S. Paulo: 1560. 

Santo André.-Villa, fundada por 
João Ramalho; e creada em 1553 pelo 
capitão-mór, que então governava a ca
pitania de S. Vicente. 

Era á margem direita do ribeirão 
Guapituba. 

(Vide o nome Guapitúba). 
.. Foi dem91ida, a fim _, de não prejudi
car a nova villa de S. Paulo: 1560. 

Foi esta uma luta fortissima entre 
João Ramalho e os padres da Companhia 
de Jesus. Mas, afinal triumphou a ver
dadeira conveniencia publica, por ordem 
do então governador Mero de Sá. 

. Santo Antonio. --Affluente do rio 
Mogy-mirim, pela margem esquerda: no 
municipio de Mogy-miriru. 

Affluente do rio Parahybuna, pela 
margem esquerda: no municipio de Pa
rahybuna. 

E' denominação religiosa ; sem duvida 
por devoção dos donos do logar. 

Santo Antonio da Alegria.-Po
voação-freguezia, no 1nunicipio de Ca-. , 
JUru. 

Era a antiga capella do Cu.scuxeiro. 
A explicação de que o monte sobre 

o qual foi edificada a capella de Santa 

Cruz tem a fórma de uni cuscuxliro, e 
dahi o nome, é simplesmente un1 dis
parate. 

(Vide o nome Ouscitxliro). 

Santo Antonio da Boa Vista.
Povoação-freguezia, no município de Ta
tuhy. 

E' a antiga .Capella de Santo Anto
nio do Rio Feio. 

(Vide o nome Rio Il'eio). 

Santo Antonio da Cachoeira.
Cidade, á margem esquerda do ribeirão 
Cachoeira, affluente do rio Atibaia, pela 
margem direita. 

(Vide o nome Cachoeira). 
Proximo a esta cidade, o ribeirão 

mostra uma cachoeira, composta de gran
des blocos de rocha, sobre e de encon
tro aos quaes as aguas arremeçam-se 
com enorme fragor, e deslisam-se depois 
formando espuma em grande extensão. 

Este n1esmo rio, á distancia de 26 
kilometros acima da cidade, tem um 
salto, de alguns metros de altura. Tam
bem o fragor das aguas ahi é enorme. 

Santo Antonio da Rifaina.-Po
voação-freguezia, no município de Santa 
Rita do Paraizo. 

(Vide o nome Rif atna ). 

Santo Estevam.-Cachoeira, no Rio 
Grande, ou Paraná. 

Santo Estevam, corrupção de Hatã
étet, .. muito rija». De hatã, «duro, forte, 
rijo, teso», sendo que o h, como rela
tivo, substituiu o t de tatâ, soando ç, 
por ser aspirado, éte~, para exprimir su
perlativo. 

Allusivo a ser uma cachoeira formada 
de rochedos e lages, corn diques, e canal 
sinuoso, pelo qual precipitam-se as aguas 
revoltas. 

' 
Santo lgnacio.-Atlluente do rio Pa-

ranapanerna, pela margem direita : no 
municipio do Rio Bonito. 

Ha outro affiuente do rnesmo rio Pa
ranapane1na, pela 1nargem esquerdn, fa
zendo barra nos Rapidos de Santo lgna-

' t. 
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mas pertence á provincia de Pa-• cio; , 
rana. 

Santo Ignac,io, corrupção de I-1-a-ty
n-áhoce, «atado altissimo», De h, rela
tivo, com o accrescimo de a (breve), 
para ligar as duas consoantes, ty, «ata
do», n, intercalação nasal, áhoce, «so
brepujar. 

São Bartholomeu.-Affluente do 
rio Paranapane1na, pela margen1 direita: 
no n1unicipio de Rio . Novo. 

São Bartholomeu, corrupção Y-ã-1nbae
tore-1n-eii, «empinado, e n1uitas tortuosi
dades». De y, relativo, ã, «empinado», 
formando participio com a partícula bae 
(breve), tore, «tortuosidade», m, intêr

Allusivo a correr 
tíssimos. 

entre paredões al- caiação nasal para ligar torê a eií , «mui

O h aspirado sôa ç; e o a (breve), 
que o accrescenta, é ferido de nasalisa
ção, porque ty é nasal-guttural. 

f'as ». 
Allusivo a ter íngreme o leito, e a 

fazer innumeras turtuosidàdes e voltas. 
Com effeito, depois de nascer com 

duas cabeceiras, faz· utn semi-circulo de 
Santos.-Principal porto da próvin- oeste para sudeste; e dahi desce em 

eia de S. Paulo; e grande cidade com- forte declive, com muitas sinuosidades, 
mercial. ~até desaguar no rio Paranapanema. 

E' na ilha Guaiahó, cognominada pelos Acreditei, ao principio, que era . uma 
conquistadores- S. Vicente. denominação religiosa: tanto mais que 

Nenhuma· veracidade tem o asserto a estrada da villa de Rio Novo á de 
de frei GASPAR 'da 'MADRE º DE DEUS, S. Sebastião de, Tijuco Preto faz escala 
nas Memorias para a historia da Oa- por um_ pequeno povoado, que t~m o 
pitania de S. Vicente,- de que o nome non:e Sao Bartholo1!1'eu: 1nas esta invo
tupi da ilha era E ngaguassú. Este nome caça? t~':.e por m~t1vo o nome corrup to 
era o da barra-grande: He-u-guâá-guaçú, do nbeirao, e assim t~m permanecido. 
«enseada maior ·da sabida». Em todo o caso, o nome tupi do ri-

(Vide o non1e Engaguassú). beirão coincide com a corrupção indi-
Ha outra sabida, que é o canal B er- cada. 

tio,qa. 
(Vide o nome B ertioga). 

São Bartholomeu.-Oachoeira, no 
rio Mogy-guassú, logo abaixo da fóz do 
Rio Pardo. 

Sua extensão é de 600 metros, mais 
ou menos. 

São Bartholomeu, corrupção de Çã
mbáí-ta-rõ-tn-eií, « e.stirado em forte de
clive, com muitas ondulações». De çã, 
«ser estirado, corda», mbái o n1esmo 
que pái , «dependurar», mudado o p em 
mb por causa do som nasal da palavra 
anterior, e levado ao supino pela parti
cula ta (breve), rõ, «revolver-se», m, in
tercalação nasal, para ligar rõ a eii, 

. « n1uitos». 
Allusivo a que, sendo ahi apertado o 

rio entre rochas e peBhascos, as aguas 
dependuram-se estiradas, e revoltas em 
ondas por effeito de vertiginosa veloci· 
da de. 

São Bento .. - Morro, no municipio 
de Apiahy. 

Parece denominação religiosa dada pe
los antigos exploradores do ouro. 

São Bento de Araraquara.-- Ci
dade. 

(Vide o nome Araraquàra). 

São Bento de Sapucahy-mirim. 
-Villa, á margern direita do , ribeirão 
Sapucahy-mirim, que tern apenas na 
provincia de S. Paulo as . cabeceiras, e 
corre na província de Minas Geraes. 

No municipio desta villa é que existe 
a pedra ·denominada Bahú, na serra 
J.l.fantiqueira . 

(Vide os nomes Bahú e Sapucahy). 

São Bernardo.-Villa, distante da 
cidade de S. Paulo 19 kilometros, na 
estrâda antiga para a cidade de Hantos. 

Denominação religiosa. • • 

. . ' 
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São Carlos.-Nome antigo da ci
dade de Campinas, desde 1797. 

O logar já era Campinas; mas foi 
então mudado esse norne, para ser S. 
Carlos. 

A primitiva denominação, Ca·mpinas, 
foi-lhe restituída em 1842. 

(Vide o nome Oarnpinas). 

São Carlos do Pinhal.-Cidade, 
á margem esquerda do ribeirão Monjo
linho. ' · 

·(Vide o no1ne Mon}olinho). 
E' denominação religiosa. 

São Domingos.-Antiga povoação
freguezia, á n1argem direita do rio Turvo: 
no município de Santa Barbara do Rio 
Pardo. . 

E' denominação reJigiosa. 

São F-rancisco.-Bairro, no muni
cipio de S. ~e bastião: ao norte. 

Ha alli um conv.ento, sob a invocação 
de N. S. do Amparo, quasi em ru1nas. 
Fundado ern 1659. 

São Francisco. -Grande serra, en
tre os municípios de Piedade e de So
rocaba. 

São Francisco, corrúpção de Çã-çã
ci-ca, «cordilheira cortada». De çã, «cor
da», repe.tida para significar «cordilhei,.. 
ra», ci, «cortar», com o suffixo. ,ca (breve), 
para formar ~upino. 

Allusivo a ser talhada pelo rio Soro
caba, que a divide em ~uas partes, pas
sando entre ~stas, por unia abertura es
treita e · profµndissima, na qual fórrna 
os saltos Pii.àtaráca, Ituparanga e Vo
turantim. 

(Vide os nomes Pirataráca, Itupa
rangp, e Voturantim ). 

Não consta que esta extensa e pro
fundissima garganta tenha sido obser
vada por ho~ens da sciencia. 

E sel-o-ha algum dia? 
O facto de existir, na base da en

costa noroeste da serra, uma capella 
com a invocação de S. Francisco, não 
prova que dessa capella tirasse a serra 
Õ nome, porém que, em consequencia do 

nó1ne corrupto da mesma serra, algum 
devuto le'mbrára-se de erigir a S. Fran
cisco a referida capella. 

E como admittir en1 serra tão no
tavel, a falta de deno1ninação tu pi? 

O indigena di~se bem: Çã-çã-ei-ca. 

São Gonçalo.-Aflluente do rio Pa
rahyba, pela margem direita: no 1nuni
cipio de Guaratinguetá. 

E' denominação religiosa. 

São João. -Rio, que desagua no 
canal Bertioga: no município de Santos. 

Affluente do rio Jaguary-1nirim, pela 
margem direita: no munícipio de S. João 
da Boa Vista. 

Confluente do ribeirão S. Pedro, os 
quaes, reunidos, afflúem no rio Turvo, 
peJa margem direita~ 

A' sua margem direita está a villa 
de S. Pedro do Turvo. 

São João Baptista de;> Rio Verde. 
-Villa, á margem esquerda do Rio Verde. 

E' denon1inação religiosa. 

São João da Boa Vista.-Cidade, 
situada á margem direita do rio Jaguary
mirim, entre os ribeirões S. João e 
Prata . . 

I 

O nome antigo era S. João do Ja-
guary. 

Dista dos Poços de · Caldas 47 kilo
metros. 

1 

São José.-Non1es de vanos cor-
regos e baixios. 

Denominação religiosa. 

São José do Barreiro.- Cidade, á 
margem esquerda do ribeirão Barreiro, 
aflluente do rio Parahyba, pela margem 
direita. 

$ão Jo,sé dos Campos.-Cidade, 
á · margem direita do rio Parahyba; 
mas distante tres kilo1uetros. 

No porto daquelle rio, ha uma ca
pella da Santa Cruz. 

E' a antiga Villa de S. José do Pa
rahyba; mas, antes disso, foi Villa de 

, 

.. 
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S. José do Sul, e anteriormente, Villa 
Nova de S. José, porque a Villa Velha 
era o logar do aldeamento fundado pelos 
padres da Companhia de Jesus, no meado 
do seculo XVI, distante da actual ci
dade dez kilometros, nas cabeceiras do 
ribeirão Comprido. · 

São José do Morro AgudQ.
Capella, na freguezia de Sant'Anna dos 
Olhos d'Agua. 

São José do Rio Novo.-Villa, 
hoje conhecida sómente p~lo nome Cam
pos Novos do Paranapane1na. 

Soando S. Lourenço o nome tupi 
deste rio, os portuguezes entenderam 
que o indigena referia-se ao martyr da 
fé, cujo é aquelle nome. A capella, 
acima mencionada, não te.m outra origem. 

São Luiz de Parahytinga-Ci
dade, á margem esquerda do rio Para
hytin_qa, antes de confluir co1n o rio 
Parahybuna. .. 

(Vide o nome Parahytíriga). 

São Manoel do Paraiso.-· Villa, 
na1 encosta de uma collina, á' nlargem 
esquerda do ribeirão Paraíso, affluente 
do ribeirão Lençóes. 

· São José do Parahytinga.-Villa, , (Vide o nome Paraíso). 
á margem esquerda do ribeirão Parahy
tinga, affiuente do rio Tieté, pela mar
gem direita. 

São José do Rio Pardo.-Villa., 
á margem esquerda do- Rio Pardo, na 
encosta de um contra-forte da serra di
visoria daquelle e do ribeirão Fartura. 

Este Rio Pardo é o affluente do no 
Mogy-guassú. 

São M iguel.-Capella, na freguezia 
de N. S. da Penha de --França: no mu
nicípio de S. Paulo. 

Foi um aldeamento formado pelos pa
dres <la Companhia de Jesus no secnlo 
XVI. 

Por esse povoado passa um corrego, 
affluente do rio Tieté, pela margem es
querda; e a esse corrego foi dado o· 
nome S. Miguel. O nome tupi foi ' olvi
dado e perdido. São José do Rio P reto.-Povoa

ção-freguezia, no municipio de Jaboti
cabal. São Pau lo.-Cidade, fundada pelos 

padres da Companhia de Jesus, em 1554, 
São Lourenço.-Afiluente do rio á margem esquerda do rio Piratininga 

Juq'l.tiá, pela margem esquerda: no mu- ou Tamanduatehy, no planalto fechado 
nicipio de Iguape. pelo rio Tieté, cujo é . áquelle ·amuente 

Nasce no municipio de Itapecerica: e pela margen1 esquerda. 
alguns kilometros abaixo, ,ha uma ca- A primeira missa foi dita na igreja 
pella com a invocação de s. Lourenço. do Oollegio daquelles padres, aos 25 de 

Janeiro de 1554. · · Mas, o nome S. Lourenço, do afiluente fl · 
d · Ji ., é - d n... . No con icto com João Ramalho, o 
o r1~ uquia, corru pçao e ya-i- qual fundára á margem do ribeirão . Gua-

nhoyre, «un~ atraz dos .outros, ~m co~- petuba a villa de Santo André, e que, 
da~. De ça, «corda», !' posposição si .. por isso, impedia . por todos os modos a 
gn1ficando «em», nhoyre, «uns atraz dos installação da villa de S. Paulo, vence-
outros>.. ram afinal os padres dà Companhia;· e 

Allus1vo a despenharem-se as aguas a villa de Santo André foi demolida . e 
em grande numero de cascatas, segui- arrasada. · 
das, e formando sete quédas ou degráus. (Viqe o nome Piratíninga). 

Neste trecho do rio S~ Lourenço, é A respeito desta villa Piratininga, 
imponente O espectaculo dessas casca- escreveu O padre JOSÉ DE . .ÂNCHIETA, 
tas e quédas successivas, isto é, con- na sua primeira Inforrna;ão ao Geral 
forme a phrase simples e clar:i dos in- da Companhia de Jesus em Roma: «Està 
digenas, cumas atraz das ~utras>. villa antigamente era da _invocação de 

' 
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Santo André e estava tres leguas mais 
para o mar, na borda e entrada do 
campo, e no anno de 60 (1560) por man
dado do governador Men de Sá se n1udou 
a Piratininga . . . onde temos casa e 
igreja da conversão de S. Paulo, -porque 
em tal dia se disse a primeira missa 
naqutllla terra numa pobre casinha, e 
em Piratininga, como acima se disse, se 
começou de proposito a conversão do 
Brazil, sendo esta a prirneira igreja que 
se fez entre o gentio ». E 1nais adiante: 
«A casa de S. Paulo de Piratininga, 
como foi principio de conversão, assim 
tambem o foi dos collegios do Brazil». 
E mais adiante: «0 primeiro Provincial 
foi o padre Manoel da Nobrega, no anno 
de 1555 ... O sexto Provincial o padre 
José de . Anchieta, Biscainho, no anno 
de 1577 e ainda tem o cargo neste pre
sente de 1584». 

Essa villa é hoje esta grande cidade, . . . 
CUJO progresso cresce mais e mais. 

Tendo sido declarada ·capital da Ca
pitania, por provisão de 22 de Feve
reiro de 1681, seu nome-São :Paulo
passou a ser o da mesma Capitania; e 
ass!m tem perrnanecido, sem interrupção 
alguma. 

os quaes, reunidos, desaguam no rio 
Turvo, pela margem direita. 

E' a povoação-freguezia, que fazia parte 
do municipio de Santa Cruz do Rio 
Pardo. 

O nome S. Pedro é denominação re
ligiosa. 

São Roque.- Cidade, á margem es· 
querda do ribeirão Aracahy, e á barra 
do corrego Carambehy, que afflde na
quel1e pela mesma margem. 

Sua denominação primitiva era Ca
pella de S. Roque de Carambehy. 

O nomet S. Roque é denominação re
ligiosa. 

Vi em um mappa da Commissão Geo
graphica de S. Paulo o nome S. Roque 
dado ao ribeirão Potribú. Mas, é erro. 

São Sebastião.- Cidade, 
ral, ~o sul do rio Ourupacé 
vinte kilometros. 

no Iitto
cerca de 

E' uma das ntais antigas povoações. 
Data do seculo XVI. 

A denominação é religiosa, vem da 
ilha, que está na frente, e ·que recebeu 
de Martim Affonso de Souza, em 1531, 
esse nome, por ter sido avistada no dia 

São Paulo.- Affluente do rio Mogy- 20 de Janeiro. 
gitassú, pela margem direita: entre os O nome tu pi da ilha é Ciri-bae, «apar
municipios de Mogy-guassú e Itapyra, tada, separada~ . De ciri, «apartar, se
segundo o affirma A ZEVEDO MARQUES, P.ª~ª~ » , com bae (breve), para formar par
em seus Apontamento~ Historicos, Geo- · ticip10. 
graphicos, B iologicos, Estatisticos e No- (Vide o nome Ciriba). 
ticiosos da província de S . Paulo. E' a cidade de S. Sebastião um porto 

Não consegui verificar a existencia abrigado; e, outr'ora, foi defendido por 
deste Fibeirão. quatro fortes, cujos vestígios estão quasi 

desapparecidos. 
São Pedro.- Villa, á margem direita 

do rio 1'trac-icaba, na distancia de al
guns kilon1etros, na encosta da serra 
que traz o mesmo nome S. l'edro. 

São Sebastião da Boa Vista.
(Vide o nome Mocóca). 

Denonünação religiosa. 

São Pedro do ltararé.-Villa, 
margem direita do rio ltararé. 

São Sebastião da Ponte Nova. 
- Povoaç~o-freguezia, no municipio da 

á Franca. 

São Pedro do Turvo.-Villa, á 
margem direita do ribeirão São João, 
confluente do outro ribeirão S. Pedro, 

São Sebastião do Ribeirão Pre
to.- Cidade, entre o Ribeirão Preto e 
o ribeirão R etiro. 

(Vide o nome Preto). 

' ,• 
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· São Sebastião do ·Tijuco Preto. 
-Villa, á n1argem esqu~rda do rio I'a
ra·napane1na, na encosta de um pequeno 
morro. 

(Vide o nome Ti ju.co Preto). 

São Si mão.- Villa, á margem es
querda do Rio Pardo, affluente do rio 
]!Jogy-gu.assú; mas, na distancia de al
guns kilometros . 

.E' 'denominação religiosa . . 
·Junto á villa, corre e afllúe no ·Rio 

Pardo, pela n1argen1 e8querda, um .. ri
beirão que tamben1 traz o nome 8. Simão. 

São Vicente.-A povoação mais an
tiga da provincia de S. Paulo; fundada 
por Martim Affonso de Souza em 1532, 
no littoral ao sul da cidade de Santos. 

Até 1681, esta villa foi a capital da 
Capitania. / 

A ilha Guaiahó foi tambem denomi
nada S . Vicente, pelo mesmo Martim 
Affonso de Souza. 

(Viu e os nomes Guaiahó e Engaguassú). 
E relativamente a este ultimo nome, 

Engaguassú, tem pas.,ado sem contesta
ção que era o nome daquella ilha. Erro. 

(Vide o norne Santos). 
A proposito deste logar S. Vicente, 

devo observar que os denominados sani
baquí não têm a importancia dada por 
estrangeiros, viajantes e exploradores da 
nossa costa maritüna. De taes depositus 
de ostras, ou ostreiras, occuparam-se 
frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, VAR
NHAGEN, e outros, de modo sufficiente. 

O indigena denomina tambá-iquê, a 
«casca <la ostra» :-de tanibá, ·«ostra, tne
xilhão, mari~co de qualidade inferior», 
iquê, «lado, costado». Segundo a lição 
do padre Lu1z FIGUEIRA, em sua Arte 
de grammatica da língua brasilica, o 
nome começado por t, tendo necessi
dade de t&lativo, múda esse t ern ç: 
por isso, çambá·iquê. _ 

Tambem a «ostreira» é denominada 
ytã-mb-ati, i· montão de conchas» : de 
?Jtã, « Concha~ , mb, interúalação nasal, 
ati, «montão»: A palavra ytã é com
posta de y, «despegar» tã1 «metade~ : 
e a pronuncia nasal-guttural de ytã-mb-

ati dá o som de yxambaxi. De tudo 
isto se formou a corruptéla sambaqui. 

Essas ostreiras existem ha costa n1ari
tin1a da província de S. Paulo, e em 
geral no Brazil, do norte ao sul. 

No norte do Brazil são denominadas 
sernambitiba, corrupção de ciri-ambi~
tib-a, «logar natural de. cascas de ostra \> . 
De ciri, «apartar, sBparar» anibii, «lado, 
costado», tib, para exprimir logar natu
ral das cousas, com o accrescimQ de a 
(breve), por acabar em ca:ns-oante. 

Allusivo ás cascas da ostra ': «lados 
apartados». 

Sapé.- Affluente do rio Parahyba, 
pela margern direita: no rr1unicipio de 
S. José dos Campos. 

O nome não é do ribeirão. Sendo por 
ahi «O caminho», embora atravessando o 
ribeirão, o indígena dizia Hapé. O h as
pirado parece soar ç: dahi a corruptela. 

Mas, ao inverso do padre A. R. DE 
MoNTOYA, o padre Lu1z FIGUEIRA, em 
sua Arte de grarnrnatica da língua bra
silica, não menciona o h como relativo. 
O ç é directamente o relativo. Por iss'o, 
mesmo com referencia a «caminho», o 
padre Lu1z FIGUEIRA, usando . do rela
tivo, e:;creveu çapé. 

E8te caminho existiu sempre, e já 
neste seculo, foi feito ahi um aterrado, 
por causa da varzea e alagadiços do ri
beirão. 

00111 o mesmo nome, e nas mesmas 
condições, ha uma praia, no município 
de Uba.tuba. 

Com o mesmo non1e e nas ' mesmas 
condições, ha um atlluente do ribeirão 
Oapivara. pela margem direita: no mu
nicipio de Ca1npos Novos de Paranapa
nema. 

Sapé. - Povoação-freguezia, no muni
cípio de Silveiras; hoje villa, com o nome 
Jatahy. · 

(Vide o nome Jatahy). 
O nome Sapé nada tem com a palha 

sapé, con1 que são cobertas casas, á falta 
de telhas, no sul do Brazil: no norte . , 
serve para essas coberturas a palma da 
pind6ba. 
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Sapé é corruptéla de Hapé, «cami
·nho». O h aspirado parece soar ç: dahi 
a corruptéla. · 

Esse Jogar Sapé designava aos indi
genas o «caminho», ao passo que Areias 
designava o «atalho», haiê. 

(Vide o nome Areias). 

Sapé.-Povoação-freguezia, no mu
nicípio de Jahú: hoje villa, com o nome 
Baryry. 

(Vide o nome Baryry). 
O nome Sap'é nada tem con1 a palha 

sapé com que são cobertas as casas, á 
falta de telhas, no sul do Brazil: no 
norte, serve para essas coberturas, a 
palma da pindóba. 

Sapé é corruptéla de Hapé, «cami
nho». O h aspirado parece soar ç: dahi 
a corruptéla. 

Esse logar designava aos indi'genas o 
«caminho» para o porto no rio Tieté, 
onde poderia ser este atravessado com 
mais facilidade e menos perigo, commu
nicantlo os que habitavam á margem 
·direita do rio Piracicaba com os da 
margem esquerda do rio Tieté. 

Os portuguezes continuaram a seguir 
esse rnesrno caminho, reconhecendo~o 
como o melhor para aquella commun1-
cação. J 

Sapetúba-Logar, proximo á mar
gem direita do rio Sarapuhy, já depois 
de fazer barra o ribeirão Iperó: no mu-
nicipio de Campo Largo de Sorocaba. 

Sapetúba, corruptéla de Çapé.-tib-a, 
«logar de çapé». De çapé, «planta de 
palha para cobertura de cas&.s», #b, «lo
gar natural», com o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. O i 
é guttural. 

Sapucahetába.- Morro, no muni
cípio de Itanhaen. 

Sapucahetâba, corruptéla de Çapucai
tába, «logàr de écho». De çápucai, «gri
tar, vozear, echoar», formando participio 
com tába, por acabar e1n ái, a fim de 
exprimir logar. 

Allusivo a echoar gritos ou vozes, por 
sua formação encaotoada. 

Sapucahy.--Affiuente do Rio Gran
de ou Paraná, pela margem esquerda: 
entre os · municipios da Franca e de 
Batataes, aos quaes serve de divisa. " 

Ha o ribeirão Sapucahy-miri1n, af
fluen te daquelle pela margem direita: 
no municipio de Patrocinio de 8apucahy. 
A' margem. esquerda deste ribeirão está 
a villa de Patrocinio de Sapucahy. 

Ha tan1bem o ribeirão Sapucahy-nii
rim, que têm na província de S. Paulo 
sómente as cabeceiras, e corre na pro
víncia de Minas Geraes. 
. Sapucah-p, corr,uptéla de !fa-pug-quai
i, «success1vos cortes, furos, e cinturas». 
De ha, «cortar, talhar», pug, «furar, ar
rebentar», quai, «fazer cintura, estrei
tar», i, posposição de perseverança. O 
h aspirado parece soar ç. 

Allusivo a ter saltos e cachoeiras, 
bem como gargantas como que por furos 
feitos nas r<>chas. · 

Saputá.-Affluente do ribeirão Ita
pisantuba. 

(Vide o nome Itapi.i;antuba). 
E' um ·pequeno ribeirão, que afllúe 

naquelle pela margem esquerda: no mu
nicipio de Iguape. 

Accrescentaram-lhe mirim, sem uma 
razão de ser; signal certo de que este 
accrescimo foi obra dos conquistadores. 
E' mesmo conhecido sómente pelo nome 
Mirim. 

Saputá é corruptéla de Hapi-ytá, 
«pedra que se abraza». De hapi, «abra
zar, queimar», ytá, «pedra». O h aspi
rado parece soar ç. O i final de hapi 
tem som guttural. 

Allusivo a existir em suas margens 
grandes depositos de granito pórphyro, 
no qual entra 1naior quantidade ae fel
dspatho, tornando-se assim rocha ignea. 

Com effeito, esse granito contém sí
lica, alumina, cal, oxido de ferro e ou
tros elementos de natureza ignea. 

Saputantuba-E' o mesmo Itapi
santuba. 

(Vide o nome Itapisantuba). 

' • 



' 

' . .. ·sAR 238 SEP 

Sará-sará.-Uma parte da varzea 
Guassahy, no município de Cotia. 

Sará-sará, corruptéla de Ç-araá-ç-araá, 
«muitissimo doe.ntio». De ç, relativo, por 
ter r o verbo araá, <enfermar, ser doen
tio>, repetido para exprimir superlativo. 

Allusivo a produzir muitas doenças 
essa região. 

. Saracúra. - Affiuente do ribeirão 
Anhangabahú, pela margem esquerda: 
no municipio d~ S. Paulo. 

E, um pequeno corrego. 
Saracúra, corruptéla de Ce-rá-cúry, 

«desatado e muito corrente». De ce, re
lativo, por causa do verbo rá, «desatar», 
cury, «pressa, velocidade». A ultima syl
lada de cúry sôa breve. 

Allusivo a formar alagadiços; e, não 
obstante, ser mui to veloz no curso. 

Nada tem, portanto, este nome cousa 
alguma, nem com a ave saracúra, nem 

· com os· arbustos assim denominados da 
familia das Biguoniaceas e da familia 
das Onagrarias. 

. Sarandy.-Lagôa, á. margem direita 
do rio Taquary, no municipio de Ita
péva da Faxina. 

Sarandy, corruptéla de Çarandi, o 
rnesmo que çarangi, «ramos de peque
nas arvores que com a corrente se do
bram na agua». 

Com e:ffeito, esta lagôa tem as bar
rancas cheias de pequenos arbustos, cujos 
ramos flexivei~ estão sob as aguas, á 
mercê <la corrente. 

Saran G raride.-Corredeira, no rio 
Paranapane1na, logo abaixo d_a fóz do 
ribeirão Pirapó, da provincia do Paraná. 

Saran Grande, corruptéla de çarãrã
aquâ-ne, «resvaladeiro muitissimo cor
rente·». De çarãrã, «resvaladeiro, desli
sadeiro», áquâ, «correr», ne (breve), ad
verbio affirmativo, para exprimir super
lativo. 

Allusivo a concentrarem-se todas as 
aguas no canal, que existe encostado á 
barranca da margem direita do rio; e, 
por ser de muito desnivelamento, e pouco 
fundo, om,50, a correnteza adquire ve
locidade extraordinaria. 

S~rapuhy.-Villa, á margem direita 
do rio Sarapuhy, afiluente do rio So
rocaba.. 

Sarapuhy.-Aflluente do rio Soro
caba, pela margem esquerda: entre os 
municipios de Sarapuhy, de Sorocaba e 
de Campo Largo de Sorocaba. 

Sarapuhy, corruptéla de Cerá-pó-i, 
<(perseverantemente desnivelado e com 
saltos». De ce, relativo, rü,, «ser desi
gual, desnivelar», pó, «salto», i, pospo
sição de perseverança~ 

Nos documentos antigos é escripto 
çarapoy. 

Allusivo a ser succes8ivarnente enca
choeirado; e, descendo da serra, preci
pita-se aos saltos. 

Com e:ffeito, o seu leito é pedregoso. 
O significa.do «rio de carangueijos» é 

simplesmente um disparate. ,,. 

Sellado.-Morro, a leste do Lopo, 
no municipio de S. José dos Campos. 

Morro, no municipio da: Franca, na 
serra divisoria com Minas Geraes . 

Morro, entre os municípios de S. Luiz 
de Parahytiuga e de Parahybuna. 

Sellado, corrupção de Oe-rá-bo, «alto». 
De ce, relativo, por causa do r de rá, 
«levantado, elevado», bo (breve), para 
formar supino. 

Allusivo a serem pontos levantados 
das serras. 

Sem canal.-Cachoeira, no rio So
ror.aba: no rnunicipio de Tieté. 

Se1n canal, corruptéla de Cé-canài, 
«Sabida ondeada». De ce, «Sahida», canáí, 
«cousa que se tnenma». 

Allusivo a espraiar-se ahi o rio, for
mando a largura de mais de 130 me
tros, com um desnivelamento excessivo: 
e, por isso, as aguas descem impetuo
sa:-;, com grande velocidade, ondulando, 
e saltando por sobre o dique. 

Sepitúba.-Logar, ao norte da ci
dade de S. Sebastião, onde outr'ora foi 
construido um forte. 

Cachoeira no r.io Tieté. Alguns a de
nominam Sape por erro. 
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Sepituba, corruptéla de Yé-pi-tib-a, 
« logar natural de rodo1noinhos». De yê, 
reciproco, para exprimir a acção da cousa 
sobre si mesma, pi, «centro», formando 
yê-p1;, «rodomoinhos», o mesn10 que yê-bi, 
e mais exacto do que este, tib, «logar 
naturaL>, com o accrescimo de a (breve). 
por acabar em consoante. 

Allusivo quanto ao pri1neiro logar, a 
encontrarem-se as correntes do mar for
nutndo rodomoinhos; e, quanto á ca
choeira, a correrem as aguas sobre leito 
gretado. 

. ' 

Serembura.-Adluente do no Pa
r.ahyba, pela margem direita: entre os 
municípios de Santa Izabel, de J acarehy 
e de S. ,José dos Campos. 

Serembura, corrupção de Oeri-1nbiiêre, 
«Uln pouco derramado». De ceri, «um 
pouco», mbi'iêre, o n1esmo que pi'iêre, 
«rlerramar». O primeiro i deste verbo 
tem som guttura1. 

Allusivo a transbordaren1 um pouco 
as aguas, formando alagadiço em suas 
margens. 

E' un1 pequeno ribeirão. 

Sernamby. - Porto, na ilha com
prida: no 1nuaicipio de Iguape. 

Serna1nby, corruptéla éle Oir'i-rl1nbi'i, 
«Cascas de ostras». l)e ciri, «apartar, 
separar», a·1nbii, «lado, costado». 

Allusivo a ser ahi u1n logar de 05-
treira. 

(Vide o nome S. Vicente). 

Serra.-Logar, no municipio de Cunha; 
notavel por ter uma fonte de agua vir
tuosa, cujos elcrnentos principaes são 
magnesia, enxofre, cal, etc., e cujo uso 
já tem sido de muito proveito en1 1no
lestias cutaneas e intestinaes. 

Serra, ·corrupção de Ce-ru, ~ purgativa, 
vomitiva». De ce, relativo, por se tratar 
de verbo começado por r, conforme a 
.li<;ão dos grammaticos, ru, «revolver o 
esto11iago, causar enjôo». 

Allusivo ás suas qualidades n1edici-
naes. , 

Serra Azul.-Serra, no inunicipio de 
S. Simão. 

Serra Axul, corrnptéla de bérà-cY, 
«um pouco escorrega<iío». De cérà, «Um 
pouco, assim, assim », cy, «resvaladío, 
escorregadío». O y é guttural. 

Serra do Diabo. - Cachoeira, no 
rio Paranapane1na: é a ultima das mais 
difficeis. Antecede a corredeira Estreito. 

Serra, á marge1n direita do inesmo 
rio e daquella cachoeire\. 

Os indígenas suhiam denominar de 
modo quasi identico no som logares va
rios na mesma região; n~as significando 
diversan1ente os nomes . 

Serra do Diabo, notne da cachoeira, 
é corrupção de Oe-rá-ti-âb-a, «Canal 
apertado, com altos e baixos~ De ce, 
relativo, por causa do r de rá, «desi
gual, desnivelado, altos e baixos», ti, 
«apertado», âb, «abrir, raxar, gretar», 
corn o accrescimo ele a (brove), por aca
bar em consoante, e significando «aber
tura, raxa, greta», por causa do relativo 
e por não ter caso. · 

Allusivo a que, nes8a cachoeira, ha 
apenas um canal, junto á margem di
.reita, estreito e semeado de arrecifes, 
co1n desnivelamento irregular. 

Serra do Diabo, nome da sArra, é 
corrupção de Oe-rá-ty-âb-a, «gretado, 
pontas altas e baixas». De ce, relativo, 
rá, «desigual, altos ,e baixos», ty, «pon
ta», âb, «abrir, raxar, gretar», com o 
accrescimo de a (breve), por acabar em 
consoante e significando «abertura, raxa, 
greta », por não ter caso. 

Allusivo á desigualdade de sua parte 
superior, e ás grutas na parte inferior. 

Serra Negra.-- Cidade, na fralda da 
Serra Negra; serra esta divisoria das 
aguas dos rios Camanducáía e Mogy-
1m'lrt1n. 

Serra Negra.-A que divide as aguas 
dos dous rios Oa,nuinducáia e llfogy
rriirini: no mnnicipio de Serra Negra . 

A CJ ue divide u~ aguas dos rios 1ieté 
e Piracica~a, proxirno á fóz deste: no 
n1unicipio de Piracicaba. 

A que divide as aguas dos rios Ita
petininga e Assunguy: nos mun1c1p1os 
de Sarapuhy e de I guape. 
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Serra Negra, corrupção de Hérã-n
yêre, «Um pouco volteadora». De herã, 
adverbio, «um pouco :-> , n, complemento 
nasal de hérã, para ligar esse adverbio 
á yêre, «voltear». O no1ne contrahido e 
sendo aspirado o h, sôa Cérà-n-'êre. 

Allusivo ás curvas que cada uma dessas 
serras faz, parecendo mais um grupo de 
montanhas, mais ou 1nenos alcantiladas, 
do que uma só serra. 

Sesmarias.-Aflluente do rio Para
hyba, pela margem direita: nos inuni
cipios de Arêas e de Barreiro. 

Sesmarias, corrupção de Nhémã-ri, 
«successivas voltas e revoltas». De nluírnã, 
~volta e revolta», ri, posposição, signi
ficando «successivamente». 

Allusivo á sua extraordinaria sinuosi
dade. 

Sete Barras. - Povoação-freguezia, 
no rnunicipio de Iguape. 

Está situada em uma das barras do 
affiuente do rio Ribeira de Iguape, que 
traz o nome Sete Barras; que é o já 
descripto Quitóquo. 

(Vide o nome Quit6quo). 

Sete ilhas.- Cachoeira, no rio Pa
ranapanema, acima da barra Guarehy. 

Sete Ilhas, corrupção de H-e-teii-yí, 
«successivas concavidades. De h, rela
tivo, e, intercalação necessaria para li
gal-o á teií, «muitos, manada, compa
nhia, collectividade», yí, «concavida<ie. 
abertura natural, seio, ôco-». 

Em hora existam ahi varias ilhas, o 
norne da cachoeira é allusivo aos poços 
profundissirnos que ha no canal, á mar
gem esquerda, menos impraticavel, de 
16 nletros de largura, por onde as aguas 
se . precipitam em cascata e vão cahir 
em uma larga bacia. 

Antes de penetrarem as aguas nesse 
canal, e ein uma volta esquinada do rio, 
ha uma con10 muralha trancando-o quasi 
inteiramente; e, atravessada a passagem 
que ha nesta muralha, um ilhote graní
tico no centro do leito· fór1na dous bra-

ços, obstruidos. E' o da margem es
querda que dá o nome á cachoeira. 

Sete Peccados.·-Extensa cachoeira 
com varios diques graniticos, no rio Ri
be1:ra de Iguape. 

S ete Peccados, corrupção de Teií-eté
pi-há-bo, «logar de muitos degráus». De 
teií -eté, «n1uitos», pi-há, · «degráu», bo, 
(breve), para exprimir «logar». 

Allusivo ás successivas quédas que 
ha nessa extensão do rio; são, porém, 
pequenas quédas, e por isso o indigena 
disse-pi-há, «degráu». 

Sete Taipávas.-Cachoeira, no rio 
.J..lfogy-guassú; acü1ia da corredeira Es-, 
cararnuça. 

Sete Taipá1ias, corrupção de H-e-teií
ytá-ii-pába, «successiv8s muralhas de 
pedra». De h, .. relativo, e, intercalação 
necessaria para ligai-o á teii, «muitos, 
mana.da, companhia, successão», ytá, «pe
dra », ,,;i, «rijo, forte, duro», pába, par
ticula de particípio para exprin1ir logar, 
modo, instru1nento, etc. 

Allusivo a uma successão de diques 
graníticos no leito do rio. · 

O rio, nessa extensão da cachoeira, 
desce e1n escadaria. 

Setubal.-Affiuente do rio Sorocaba, 
pela margem direita: no municipio de 
Una. 

Setubal, corruptéla de Ge-túi-bae, «O 

que faz bojo». De ce, relativo, túí, «fazer 
bojo», com a partícula bae (brere), para 
formar participio. 

Allusivo a, depois de ladear a serra 
S. Francisco, encosta sudoeste, derra
mar-se em alagadiço, porque suas aguas 
encontram resistencia, ao entrarem no 
rio Sorocaba, por causa da differença do 
nível, e reflúem. 

Silveiras.-Cidade, entre as serras 
J.llantiqueira e Bocaína, porétn do lado 
da margem esquerda do rio Parahyba, 
no qual afllúe o Itágitaçába, e neste o 
ribeirão Guedes (nome de uma família), 
e neste o ribeirão Silveiras (nome de 
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outra familia). O ribeirão Sib1eiras córta 
a cidade em duas partes. 

(Vide o nome Itáguaçába). 
O nome Itáguaçába, pronunciado Ita

caçaba, deveria ser o desta cidade. 
O indigena era n1ais sabio do que os 

seus conquistadores, po1;uanto não ad
mittia para denominação de Jogares o 
nome de quem quer que fosse, familia 
ou individuo. 

Aquelles dous ribeirões S'ilceiras e 
Guedes, quando se reunem, proxímo á 
cidade, formam uma linda e grande cas
cata, e dahi e1n diante seguem juntos 
e1n leito pedregoso. 

E' um rio muito encachoeirado e si
nuoso, com innun1eros saltos. 

Os nomes das cachoeiras e dos saltos, 
em tupi, têm sido substituídos pelos dos 
donos das terras respectivas. Ha, toda
via, ainda alguns nomes: Jurú-mirim, 
cliquitáía, Sem -canal, ainda que um 
pouco corrompidos : e outros. 

As correde.iras abundan1 tambem, em 
todo o seu curso. 

Por causa das cachoeiras, e dos sal
tos, sua navegação é impossivel. 

Banha os municípios de S. Roque, 
Una, Piedade, Ca1npo Largo de Soro
caba, Tatuhy e Sorocaba. 

Soccorro.-Cidade, á margem es-
querda do lf-io do Peixe, atlluente do Sorocaba.- Pequeno rio que desa-
rio Mogy-,quassú. . . gua no Mar Peqüeno: no municipio de 

(Vide o nome Rio do Peixe). Iguape. 
O nome procede da invocação da an- Este nome Sorocaba é corruptéla de 

tiga freguezia: Nossa Senhora do Soe- Çurúgc-ába, «pantanoso». De çurúg, «ato
corro. lar, esparzir, derramar, sorver», mudado 

Sorocaba.- Cidade situada em uma 
colJina, na altitude de cerca de 40 me
tros sobre o nível do rio Sorocaba, á 
cuja margen1 esquerda- está, e na alti
tude de cerca de 540 metros sobre o 
nivel do tnar. · 

O nome é do rio. 

'o g em e, ou accrescentado este ou 
aquelle, para formar participio com cába, 
segundo a lição do padre Luiz FIGUEIRA, 
em sua Arte de gramn1atica da língua 
brasilica. 

Allusivo a correr em extensissiina 
varzea, derramanLio-se e forn1ando ato
leiros e pantanaes. 

A corruptéla é sómente no som ; e, 
Sorocaba.- Rio formado por rluas sem duvida, existindo Sorocaba, em serra 

ca?e.ceiras: o Sorocabussú e o Sorocá- acima, os portuguezes entenderam ser 
mirim. ·o 1nesmo non1e t.am bem na varzea. 

O primeiro nasce nos morros Itatúba · 
e Chiqueiro. . A corruptéla deveria ser Surucába. 

O segundo, no morro Oahucáia. Af- Com effeito, ao sul da cidade de lguape, 
flúe no rio Tieté, pela margem esquerda. littoral do JJ!Iar Pequeno, estende-se uma 

Estas duas ca beceiras, depois de reu- varzea immensa, cortada por varios rios, 
nirem-se, recebein pela margem esquerda ribeirões, corregos e sangas. 
o ribeirão Una, á cuja margem direita 
está a villa deste nome. 

Sorocaba, corruptéla de Ç01·ógc-ába, 
«logar rasgado ». De çoróg, «rasgar, rom
per», 1nudado o g em e, ou accrescen
tado este a aq uelle, para formar o par
ticípio con1 cába, segundo a lição do 
padre Lurz FIGUEIRA, em sua Arte de 
!)rannnatica da lingua brasilica. 

Allusivo a correr no logar rasgado por 
suas aguas, na serra S. Francisco. 

/ 

Suá-mirim.- Enseada formada pelo 
rio Ribeira de Iguape, á margem direita: 
no município de Iguape. E' um verda
deiro sacco, de quasi uma legua, com 
agua rr1orta. 

Suá, corrupção de Guâd, «enseada, 
bahia, golfo»: nârirn, para distinguil-a 
da enseada 11iaior ~ que é a fóz do rio 
Ribeira de lguape. 

(Vide o nome lguape). 
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Em Suá-mirim ha um porto; e para 
este porto ha a communicação co1n o 
rio Una d' Aldêa, por um furado de seis 
a oito metros de largura. As viagens 
entre a villa de Itanhaen e a cidade <le 
Iguape têm por escala esse porto. · 

I 

Sucury.-Corredeira, no rio Mogy
guassú. 

Sucury não tem relação alguma com 
a grande cobra aquatica, que traz esse 
nome. (*) 

Sucury é corruptéla de Çu-cury, «\e
locidade, altos e baixos». De çú, «altos 
e baixos», cury, «velocidade, presteza, 
pressa». ' 

Allusivo a ser uma corredeira, com .. 
arrecifes no leito do rio. 

(*) Em nota avulsa : 
o dr. LACERDA E ALMEIDA, DO seu Diario de vi.agetn 

nos annos rk 1780 a 1790, refere-se a um ribeirão Su-

• 

oury, affluente do Ti~té, em seguida á corredeira. Aracan
guá-guassú. E, então, explica assim o nome: < ••• por causa. 
de uma cobra dest.e nome de extraordinaria grande:za ..• 
Escravos que vinham em comitiva, julgando ser um tronco, 
quizeram lhe deitar fogo para se aquentarem a elle por 
toda a noite: com o calor se moveu o supposto tronco, e 
cheios de admiração todos se tiraram do engano em que 
estavam.> Ora, quem tem viajado sabe quanto é 1ertil a 
inventiva dos companheiros. principalmente quando são 
caçadores. Ainda assim, o illustre dr. LACERDA E ALMEIDA 
accrescenta: •Esta é a tradição, e muito verosimil para os 
que tem viajado por este novo mundo, onde a cada passo 
estão encontrando cousas que teri~m por fabulosas, se não 
tivessem sido testemunhas oculares.» 

Supiriry.- Atlluente do rio Sorocaba, 
pela margem esquerda: no ,municipio de 
Sorocaba. 

E' un1 corrego que banha a cidade 
de Sorocaba pela face-norte. 

Supiriry, corruptéla de Çú-pyryri, «ve· 
loz, altos e baixos». De ,çú, «altos e 
baixos», pyryri~ «ligeiro, veloz». 

Allusivo á sua extraor<linaria corren
teza, sobre leito irregular. 

r 

I 

. . 

.. 

' 
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Tabatinga. -Rio, que, .nascendo na queno ribeiro de muitas curvas, 1uos

serra maritima, desagua no oceano: serve tra1n-se turvos. 
de divisa aos municipios de Caraguata- A rasão disso é a tabati-nga, «barro 
tuba e de Ubatuba. branco~ , de que é formada essa região. 

Tabatinga, corruptéla de Ti-bytt-nga, O indígena, denominando assim a lagôa 
«agua turva». De ti, «agua, rio », byti, e o rio, assignaleu ao mesmo tempo a· 
o mesmo que pyti, «turvar>, como o suf- natureza do terreno, segundo o seu sys
fixo nga (breve), para formar supino. O tema na sciencia das denotninações. 
som do i de ti é guttural, como ª fe- o conselheiro ~{ARTIM FRANCISCO R1-
chado; e, por egual, 0 som do Y· Dahi BEIRO DE ANDRADA, no Diario de uma 
a pronuncia- Taba#nga. 'liiagem mineralúgica pela provi·ncia de 

E, .segundo o systema dos indig~nas, s. Paulo no anno · de 1805, escreveu 
de assignalar corn nomes de som iden· Tabat~ngura como o nome do rio, . mas 
tico ou quasi identico logares varios na corn erro evidente. Nesse rio, escreveu 
mesma região, mas con1 significados di- elle ter achado «bancos de uma argilla 
versos é certo que aquelle rio corre em branca»; e isso mostra a natureza do 
terren~ cuja formação geologica é de terreno naquella região. 
grês, schistos argilosos e caleareos,_ pro
duzindo o «barro branco», denominado 
·pelos indigenas- tabaty-nga. 

Denominando · Ti-byti-nga o rio, as
siO'oalaram que, ao mesmo tempo que a 

b -região era de tabaty-nga. turva era a 
agua do rio. 

Tabatinguára. - Lagoa, e no: no 
município de Cananéa. 

Tabatinguára, corruptéla de Ti-byti
nguára, «agua turva». De .ti, «ag~a, 
rio», byti, «turvar», guára, preced_1do 
do n por ser nasal ~ palavra ante~1or, 
para exprimir qua}idade natu_ra~ .. O i de 
ti e o y de byfi, tem pronuncia guttural, 
s~ndo que aquelle i de ti sôa como a 
fechado. 

Com effeito essa Jagoa, e o rio em 
que ella despeja suas aguas por um pe-

Tabatinguêra. - Encosta, léste do 
morro em que está situada a cidad·e de 
S. Paulo: acompanhando a margem es
q uer<la do ribeirão Tamanduatehy. 

Tabatingitêra, corruptéla de tabaty
nguê-ru, «encostas de barro branco, como 
por accrescimo». De tabatfJ, «barro bran
co~, nguê, fórma nasal de iquê, «lado, 
encosta», e ru, «accrescentar, accrescer, 
accresc1mo». 

Allusivo a que o nlorro não é dessa 
formação geologica; mas tem nesta en
costa «barro branco», corno que accres
centado. l *) 

(") Em nota avulsa : . 
-Outrn intcrprctnç:to · (o cs~'\: Tabn1 «pOV,?:tção», ~m

goéra, «dos brancos•, porquo cuet·a ou coera, guera ou goera, 
poderia ter sido usado como absoluto no presento, segundo 
a lição dos grammaticos. Mas, 11. coincideucia não é razão 
sufiiciente paro que seja essa a verdadeil'a explicação. 

• 

•' 
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Taboão.-Afiluente do rio Parah:qba, 
pela margem direita: no municipio de 
Lórena. A' sua fóz está assentada a ci
dade de Lorena. 

Afiluente do rio Parahytinga, pela mar
gem esquerda: no municipio de Cunha. 
Ha ahi um registro para OR direitos de 
sabida dos productos que descem a serra, 
transpondo os limites para a provincia 
do Rio de Janeiro. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gem esquerda: no 1nunicipio de ~Iogy 
das Cruzes. 

Affluente do ribeirão Tapux inga, pela 
. margem .. esquerda: no municipio de Bra
gança. E' o mesmo Lavapés, que banha 
a cidade de Bragança: em sua cabeceira 
é Taboão. 

Cabeceira, com o ribeirão Mosqui to, 
. do. ribeirão Ja~arehy: . no municipio de 

Santo Antonio da Cachoeira. 
· Affiuente do ribeirão Potribú, pela 

margem direita: no municipio de S. Ro
que. 

Affluente do rio Sorocaba, pela mar
gern esquerda: no município de Piedade. 

Taboão, corruptéla de Ta-puã, «em
pinado». De t. relativo, apuã, «levantar, 
empinar». 

Allusivo a terem leito ingre1ne. cor
rendo em cascata, em varios Jogares. 

São notaveis as cascatas do Taboão, 
de Cunha. 

Tabúna-Serra, no município de Ca-
• • 1 . 

JUrU. 
Tàbúna, corrupção de Ytá-ibyí-na, 

«morro ôco». De ytá, «pedra, morro, 
monte», ibyí, «ser ôco, concavo, caver
noso, gretado», com o suffixo na (breve), 
para formar supino. O yí tem pronuncia 
.guttural: dahi o som de u, formando a 
palavra Ytá-ibu-na. 

Allusivo a ser cavernoso, com grutas. 
Em ytá, significando «Jnorro, monte», 

usam fazer a aphéresis do y inicial. 

Tachinho. - Morro, no serrote da 
ilha S. Jricente. Tachinha, corrupção de 
·Tachy, « esco.rregadío >~ . De t, relativo, 
·ach!J, o mes1110 que cfJ, «escorregadío, 
resvaladío, lubrico~. 

Neste morro, ha uma cachoeira que 
desagua para as duas encostas,-a do 
mar e a do c~minho entre a cidade de 
Santos e a villa de S. Vicente. 

Taquaré.-Rio, que nasce na serra 
maritin1a e desagua no oceano: no n1u
nicipio de Santos. 

Taquaré, corruptéla de T-aqu,á-ré «suc
cessivamente esquinado». De t, relativo, 
aqúá; «esquinar», rehé, pospo!:- ição signi
ficando, neste caso, «successiv.1 mente'>. 

Allusivo a ser muito sinuoso, for
mando voltas agudas . 

Taiassupéb·a.-Affluente do rio Tieté, 
pela n1argem esquerda: no municipio de 
Mogy das Cruzes. 

Não se trata de porco-chato, tayaçú
pé-bae; o ribeirão nada tem com porcos, 
a não ser que, por alagadiço, esses ani
maes o apreciáriam para revolvere111-se 
no lodo. 

Taiassupéba, corruptéla de Tayuá
húú-pé-bae, «plano, alagadiço, pegajoso». 
De t, relativo, ayúá, «pegajoso, limo, 
lodo», húú, «atolar em lodo, borra, féze.s, 
detritos, etc.», pé, «ser plano, chato>, 
com a partícula bae (breve), para dar a 
fórma de rarticipio. 

Allusivo a ser quasi parado, e pan
tanoso. 

Com effeito, é pegajosa a lama que 
esse ribeirão fórma em seus alagadiços; 
e não tem declive algurn notavel o seu 
curso. 

Taim.-(Vide o nome Itaim). 

Taipú.- (Vide o nome Ita1:pú). 

Tamanduá.-Affluente do ribeirão 
Piranga, pela margem esquerda: no mu
nicipio de lguape. 

Affiuente do rio Paranapanema, pela 
margem direita: no município de Rio 
Novo. 

Dous affluentea do rio Mogy-guassú, 
pela margem direita: no municipio de 
S. Simão. O ·menor é Tamanduasinho. ' 

Tamanduá, corruptéla de T-ã-mã
ndu-á, «empinado, impedimentos, rui do, 
siouosidades». De t, relativo, ã, ~em-
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pi'na-r», 1nã, «impedimento», ndú, «ruido, 
estrepito», á, «volver, dar voltas» ; s·e
gundo a lição do p·adre A. R. DE }loN-

' TOY~, em seu Tesoro de la lengua gua
rani. 

Allusivo a ser sinuoso, encacboeirado, 
com successivos saltos, formando per~ 
manente ruido ou estrepito ern todo o 
seu curso; porque, sendo íngreme o seu 
leito, as aguas precipitam-se de cachoeira 
ern cachoeír.a, de salto em salto. 

. Ten1 o primeiro apenas vinte kilome

. tros de extensão; e sua largura regula 
de dous a quatro metros. 

Póde abundar ahi o tarnandná, pe
queno quadrupede, comedor <le formigas: 
da ordem dos tiesdentado~, conhecido 
na sciencia por Myr>necopha_ga. O ta-

' manduá·-uçú, tamben1 conheci<lo por ban-· 
'deira, á cuja semelhança fluctúa a cauda 
coberta de longos prllos brancos e negros, 
é a especie maior; niedindo um metro, 
mais ou menos, sem ·o comprimento da 
cauda, cuja ·extensão e egual á do corpo. 
Tem o pescoço curto; e a cabeça, desde 
o alto ate ao extremo do focinho, é coll}
prida. A côr é cinzenta-parda, com uma 
lista preta de cada lado do peito, unindo
se uma e outra nas costas. Olfacto fino. 
As unhas são as suas terriveis armas. A 
onça não lhes resh•te, seja qual fôr a sua 
corpulencia; e não larga a presa senão 
depois de reconhecel-a morta: por isso, 
na luta com a onça, quasi se1npre rnor:~ 
rem os dous animaes, abraçados um ao 
outro. O couro é bastante duro e re
~istente~ Alimenta-se de formigas e de 
capim: estende a lingua no formigueiro, 
ou dentro do montículo do capin1, em 
algum furo, e esses animalculos, .furiosos, 
agarram-se a ella; -'quando bem repleta 
e carregada, recolhe-a á bocca, e sorve 
tudo aquillo de uma vez. 

As outras duas especies menores usam 
do mesmo alimento, e do mesmo pro
cesso para recolhei-o: variam, porém, na 
côr, e no · tamanho, bem como na cauda, 

·cuja extremidade é pellada e agarradora, 
<liver~ament~ da <lo tamand1uí.-bandeira. 
A c'ôr é an1arellada; e as duas li:::tas 
negras partem obliquarnente as espa'c:luas 
e unen1-se na anca, acin1a da cauda. 

Todas estas especies têm quatro unhas. 
dianteiras e cinco trazeiras. 

I-la, porén1, ainda uma. especie menor, 
coühecida por tanianduá da 1varxea, que 
não tem' as listas negras latera~s; ape
nas manchas dessa côr, triangulares. O 
amarello é a sua côr geral; especial
mente no pescoço e na cabeça. O pello 
do dorso, a1narello-pardo-escuro. 

Finalmente mais uma especie, menor 
de todas; pois que o quadrupede tern 
apenas o tamanho de trinta centímetros; 
duas unhas dianteiras, e quatro trazei
ras; pello compacto, sedoso, brilhante; 
pelle do corpo, e as extremidades, côr 
de rosa. A côr geral do· pello é, e1n u1na 
dessas sub-especies, amarello côr de 
ganga, e na outra, pardo-escuro. Ambas 
têm no dorso as listas quasi negras. 

l\Ias, voltando ao tamanduá-bandeira, 
accre.scentarei que elle não fóge ao ini
migo; ao contrario, espera-o, erguendo-se 
sobre as patas trazeiras e ficando de pé, 
a firn de abraçar quadrupede ou pessoa . 
que se lhe approximar. Por causa disso, 
é narrada a anedocta de um estrangeiro 
que, ao vêr o tamanduá-bandeira tão 
risonho e de braços abertos, foi ao seu 
encontro, e, tão apertado abraço recebeu, 
que n1orreu nos braços daquelle que 
se lhe afigurava um a1nigo. Ha unia 
phrase notavel: «tão desleal como o ta-
1nanduá-bandeira com seus abraços»: 

Tamanduá.-Serra, no município d.a 
Franca. 

A' 

Ta1nanduá, corrupção de T-ã-rna-ty-át, 
que, por causa do sorn nasal de ã, na
salisa tambem ty, mudando o t em nd, 
e, portanto, soando T-ã-rna-ndy-ái, «em
pinado, co1n pontas erectas». De t, re
lativo, ã-rría, supino de à, «en1pinar», 
ty, «ponta», ái, «erecta». 

O y de ty tem som guttural. 
Allusivo ás suas encostas alcantiladas, . 

e aos seus picos. 

Tamanduá.-Cachoeira, no rio Pa-
1·a11apane1na, acima do Salto Grande. 

T-ã·niã-ndú-á,· «empinada, impeditnen
tos, estrepito, torcida». De t, relativo, 

; ' 

t ,. 

< 
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. l 



, 

TAM 246 ' TAP 

ã, cen1pinar», mã, «impedimento», ndú, 
«estrepito, ruído», á «torcer». 

Allusivo a ser ingren1e, tortuosa, com 
arrecifes, fazendo as aguas _grande es-
trepito. 1 

Com ~ffeito, é esta uma das cachoei
ras de mais diffic1l pratica, por · causa 
de forte desnivela'llento do leito, que a 
torna quasi uni despenhadeiro, sinuoso 
e semeado de arrecifes. 

Tamanduá.-Affluente do rio Santo 
Ignacio, pela margem direita: entre os 
municipios de Rio Novo e de Botucatú. 

Afiluente do ribeirão Banharão, pela 
margem direita: no municipio de São 
Manoel do Paraiso. 

.Tarnanduá, corruptéla de T-a1n-ani
ndi-á, «muitas quédas, successivámente 
empinado>. De t, relativo, am, «empi
nar», repetido, para exprimir a succes 
são do mesmo facto, ndi, <<Inuitos», á, 
«cahir». 

Tamanduatehy.-Afilu~nte do rio 
Tieté, pela margem esquerda. Banha a 
cidade de S. Paulo pela face léste ; e 
separa as duas freguezias da Sé e do 
Braz. 

E' o mesn10 rio Piratininga. 
(Vide o nome Piratiningrz). 
Tamanduatehy, corruptéla de T-arnã-. 

ndaeteí, «muitos rodeiosi-. De t, rela
tivo~ amã, «rodeio, volta», ndaeteí, «mui
tos». 

Allusivo a ser muito sinuoso este ri
beirão. 

No significado é quasi o mesmo do 
no1ne Piratininga. 

Tanibahú. - Afiluente do ribeirão 
Treme1nbts, pela margem direita: no 1nu
nicipio de S. Paulo. 

E' o mesmo significado do nome se
guinte--Tambahy. 

Corre ingreme e apertado entre os 
montes divisorios das suas aguas com 
as de Piahy, á direita, e con1 as do 
Cachoeira, á esquerda. 

Tambahy.-Afiluente do Rio Pardo, 
pela margem esquerda: no rnunici pio de 
Casa Branca. 

Tarnl>nhy, corruptéla de T-ã-mb-yí, 
«Concavo e empinado». De t, relativo, ã, 
«empinar», 1nb, partícula de intercalação 
nasal, yí, «Concavo, ôco, abertura, seio». 
O non1e é pronunciado como '.l'a1nbahú. 
Já li To1nbahú. 

Allusivo a ter ingrerne o leito, e a 
correr apertado entre montes. 

De facto, este ribeirão córta a serra 
Quebra-cúía. 

Tambaré-piracá. - Cachoeira, no 
rio Tieté : entre os municipios de Par
nahyba e de S. Paulo. 

Ha ahi proximo um porto, para com
municação dos moradores de uma e de 
outra 1nargem do rio. 

Tarnbaré:.piracá, corruptéla de T-am
bára-h"P.-pi-rá-aqúá, «sahida en1pinada, 
fundo desigual, esquinada». De t, rela
tivo, arnbára, pa~ticipio do v.erbo ã. «en1-
pinar, em pé», hf:, csahida». pi, «fundo, 
centro», rá, «desigual, não nivela<lo», 
aqúá, «esquinar». 

Allusivo a ser uma cachoeira etnpi· 
nada e esquinada, acabando em um di
que, sobre o qual saltam as aguas para 
seguirem o seu curso. 

Este dique granitico, qne atravessa o 
rio, de uma a 0ntra margern, é de pouca 
altura ou de pequeno desnivelamento. 

Tanquinho.--Affluente do rio T'ara
hyba, pela n1arge1n direita: no munici
pio de J acarehy. 

Ta.nquinho, corruptéla de T-ã-ng-!)i-na, 
«empinado e cavernoso». De t, relativo, 
ã, «etnpinar», ng, intercalação nasal, gí, 
«concavar, ter gretas, cavernas, ôco», 
com o suflixo na (breve), para formar 
supino. 

Allusivo a ter ingreme o leito, e neste 
concavidades e gretas, pelas quaes pas
sam as aguas. 

Tapanhoã.- Affluente do rio Para· 
hyba, pela margem esquerda: entre os 
municipios de Santa Izabel, de J acarehy 
e de S. José dos Campos, aos quaes, 
em parte, serve de divisa. 

Outros escrevem Tapanhon ; e já li 
Tapinhoã, que é o exacto e verdadeiro. 

r 

... 
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. Tapinhoã, ou T-a-p1:-nho-ã, «empina
do, e larleador». De t, relativo, api, «la
dear», nho, reciproco, ã, «empinar». 

Allrisivo a ser muito sinuoso, ladeando 
n1orros, em leito íngreme. 

·Nasce na serra Mant-iqueira·. 

Tapéra Grande. -Serra, entre os 
municipios de Mogy das Cruzes, de Con
ceição dos Guarulhos e de N arareth. 
Ao oéste da serra Itaberába; porém 
muito menos elevada. 

Não se trata de tapér-a, «logar que 
foi povGado e está abandonado»; impro
priamente applicado a terreno outr'ora 
cultivado e ora coberto de matto fino, 
que era e é tiguêra, «logar largado, não 
perseverado, deixado, acabado». 

Tapéra Grande é corrupção de Ytá
pé-roguámbi, «fralda do n1orro brilhan
te ». De ytd, «pedra, rnorro granitico, 
pedra», pé, «brilhar, resplandescer», ro
guárnbi, «fralda de serra». 

Allusivo a ser a fralda da serra Ita
berába, tpenha que brilha». 

(Vide o nome Itaberába). 
Con1 effeito, a serra Itaberába tem 

por fralda a Tapéra Grande, pelo , su
cioéste. 

Taperovira.-Serra, mencionada no 
titulo de sesmaria de Pedro de Góes, 
de l O de Outubro de 1532: « .. . a serra 
de Taperovira, que está da banda d'unde 
nasce o sol, com aguas vertente!:> com o 
rio Jarabatyba, o qual rio e terras estão 
defronte da ilha de S . Vicente, d1onde 
chan1am Gohayó . .. ». 

Tape_rovira, corruptéla de T_-apir-~
bir-a, «ponta alta». De t, relativo, apir, 
«ponta», o, reciproco, bir, «altear, le
vantar, elevar», con1 o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. 

Quer pela descripção ~upra, quer pelo 
significado, é o rnesmo Tapuribetéra. 

(Vide o nome Tapuribetéra). 
O nome Jarabatyba é o mesmo Ge

rybatyba. 
\ 

Tapipuai,-Cachoeira, no rio Mogy-, 
guassu. 

• 

Tr1pipitai, corruptéla de T-apipi-ai, 
«f11uito apertada». De t, relativo, apipi, 
«apertar», ai, para exprirnir excesso. 

Allu8ivo a estreitar-se ahi 111 ui to o rio. 

Tapirema.- E' a mesma praia Pe
ruibe. 

(Vide o nom e Perttibe). 
Tapire1na, corruptéla de T-apir-ey'lrt-a, 

«Sern fim». De t, relativo, apir, «prin
cipio e fim da cousa», eym, partícula de 
negação, com o accrescimo de a (breve), 
por acabar e1n consoante. 

Sua extensão é de mais de quarenta 
kilometros. 

Tapuribetéra. - Serra, mencionada 
no instru1nento de posse da sesmaria 
de Pedro de Góes, de 15 de Outubro de 
1532, servindo de testemunhas João Ra
malho e Antonio Rodrigues: « ... a serra 
Tapuribetéra que está da banda d'onde 
nasce o sol, aguas vertentes com o rio 
de Gerybatyba, o qual rio e terras estão 
defronte da ilha de S. Vicente ... >. 

(Vide o nome Taperovira). 
Tapuribetéra, corruptéla de T-apir

ibaté -rõ, «ponta alta ». De t! relativo, 
apir, «ponta», ibaté, «alto, elevado», rõ, 
«pôr-se, estar». 

Allusi vo a ser uma serra com pico · 
alto. . 

E' a mesma serra, que traz indevida
mente o non1e Jurubatuba, por obra e 
arte dos portuguezes. · 

O nome Jurubatúba é por causa de 
nascer nassa serra o rio (1erybatyba. 
Não podendo reter o nome T-apir-ibaté
rõ, denominaram a serra com o nome 
do rio, e, ainda assim, estragado em 
Jurubatúba. 

Tapuxinga-(Vide os nomes Bra
gança, Canivete e Itapixinga ). 

Taquamvira.-Afiluente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem esquerda: 
no municipio de Iporanga. 

Taqitamvira, corruptéla de T-acang-
1nbira, «O seccado». De t, relativo, aeang, 
«seccar, enxugar», que, por ter som na.-
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sal, faz mudar pira, particula passiva, e.m 
mbira. 

Allusivo a ficar secco, quando não · ha 
chuvas. 

Já li escripto assim o no1ne deste ri
~beirão: Taquanrorira, que é a n1esma 
corraptéla. 

Taquandúba-Praia, na ilha de S. 
Sebastião. 

(Vide o nome· Itaqua1dúba). 

'Taquanrovira.-Affluente do rio Ri
beira de lguape, pela margem esquerda: 
no municipio de Iporanga. 

E' o 1nesmo Taqua1nvira. 
(Vide o non1e Taquam'l. 1ira). 

I 

Taquaral.-Nome que tem o ribei
rão Guaratinguetá quando desce da serra 
· Mantiqueira. 

· (Vide o nome Guaratinguetá). 
Affluente do Rio dos Veados, pela 

margem direita, e este-affluente do rio 
Pirapitinga, pela margfnn esquerda: no 
municipio de Campos Novos de· Para-
napanema. · 

Taquaral, corruptéla de T-áquâ-ára-á, 
«n1uito corredor». De t, relativo, áquâ, 
«correr», levado ao participio activo pela 
parti cu la ára, e á, «mui to». 

Allusivo a ter grande correnteza, por 
causa de ter ingrerne o leito. 

Taquarantan.-Affluente do rio Mo
' {Jy-guassú, pela margem esquerda: no 

n}unicipio de S. João da Boa Vista. 
Taquarantan, corruptéla de T-~quâ

ára-atã, contrahido em T-áqu'-ár'-atã, 
«corre estirado». De t, relativo, aquâ, 
«correr», levado ao participio pela pa.r
ticula ára, que exprin1e acção de agente, 
atã, «estirado, teso, direito». 

Allusivo a correr muito, e sem voltas, 
mas em linha recta. 

E' um pequeno ribeiro. 

Taquararira. - l\forro, menciona€1o 
:no titulo de sesmaria de Pedto de Goes, 
de 10 de Outubro de 1532: no , muni
·cipio tle Santos:. 

Taquararira, corruptéla de T-áquâ-ár
'ári-rõ, «ponta altissima:i>. De t, relatiro, 

~ 

aquâ, «ponta», ár, «muito», ári, «sobre», 
rõ, «pôr-se». Por contracção T-áqu'-ár-
, . -ari-ro. 

Allusivo a ser o morro mais alto na
quella região. 

No instrumento de posse dado a Pedro · 
de Goes o nome Taquararira foi mudado 
em Tecoapára. 

(Vide o nome Tecoapára). 
Ignoro se será o mesn)o morro. 
No titulo de ses1naria está escripto: 

«as terras de Taquararira». 
No instrumento de posse foi escripto: 

«as quaes terras se cha1nam Tecoapára». 

Taquaravary.-Affluente do rio So
rocaba, pela margem direita: no muni
cipio de . Sorocaba. 

Taquaravary, corruptéla de Ti-au
quar-aib-a-ri, «máu por causa de poços 
de agua suja». De ti, «agua)>, au, «suja, 
sujidade», qúar. «poço, fojo, buraco», aib, 
«rnáu», com d aecrescimo de a (breve), 
por acabar em consoante, ri, posposição 
significando, neste caso, «por causa». A,. 
palavra au é sen1pre posposta ao ob
jecto ou cousa, em que es~á a sujidade. 

Allusivo a ser pestilento, por causa 
das aguas paradas e apodrecidas e1n 
poços ou buracos. 

Ainda é a meRma formação geo~ogica 
do leito do ribeirão Piragibú. 

(Vide o nome Piragibú). 
A differença unica é que o ribeirão 

Piragibú tem maior volume de agua e 
correnteza rnais forte para revolver e 
lavar os seus poços. 

Taquarussú.-8erra, no municipio 
de Apiahy. 

Taquarussú, corruptéla de T-áquâ
aruçú, contrahido em '.t-áqu'-aruçú, «mui
to pontuda». De t, relativo, áquâ, «ponta, 
ser pontudo», aruçú, «mi1ito», segundo 
a lição do padre A. R. DE MONTOYA, 
em seu Tesoro de la lengua guarani. 

Allusivo a ter picos muito altos. 

Taquary.-Serra, no n1unicipio. <le 
Buquira. 

Morro, no município de Cananéa. 
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• 
Rio, que nasce deste morro, e desagua 

na bahia Trapandé. 
Affluente do rio Ribeira de Iguape, 

pela margem esquerda: no municipio de 
Xiririca. 

Affiuente do rio Paranapanema, pela 
margem esquerda: entre os municipios 
de Apíahy, S. João Baptista do Rio Verde, 
S. Sebastião do Tijuco Preto, e de Ita
peva da Faxina, servindo de divisa a 
estes tres ultimos. A' margem direita 
deste ribeirão está a lagoa Sarandy: no 
n1unicipio de Faxina. · 

(Vide o no1ne Sarandy). 
Taquary, escreveu frei FRANCISCO nos 

P~A7.ERES MARANHÃO, no seu Glossario 
de palavras indígenas, que significa «rio 
das taquaras, ou canna brava~! 

E' provavel que, nesses logares, exista 
a taquara; fazendo o indígena com isso 
o j ogo linguístico. 

Taquary, nome da serra e do morro, 
significá «pontuda, ou pontudo», de t, 
relativo, áquâ, «ponta», ri, posposição 
significando, neste caso, «com». 

Taquary, nome <los ribeirões, significa 
«perseverantem·ente correntP,». De t, re
lativo, áquá, «correr », Ieyado ao parti
cípio activo pelo accrescimo da partícula 
ára, «corrente, corredor», ·i, posposição 
de perseverança: T-áquâ-ára-i, contra
hido em T-áqu'-ár'-i. 

Taquatira.-Serrote, no município de 
S. Paulo. E' visto na estrada · que com-
1nunica a freguezia de N. S. da Penha 
de França com a villa da Conceição dos 
Guarulhos. 

T-áquâ-atir-a, «n1ontão pontudo>. De 
t, relativo, áquâ, «ponta», atir, «montão, 
elevação», com o accrescimo de a (breve), 
por acabar em consoante. Por contracção 
T , ' t. -aqu -a ir-a. 

Allusivo a ter esse serrote uma ponta 
de pedra que parece quasi a despenhar-se 
~o corrego, e na lagôa em que este 
nasce. 

Tarapandé. - (Vide o nome Tra
·pandé). 

Tararé.- Non1e con1 que é conhecida 
a praia de S. Vicente. 

· . 

(Vide o nome Itararé}. 
Ahi foi fundada por 1viartim Affonso de 

Souza a prirnitiva villa de S. Vicente, 
em 1532; e dahi foi removida para o 
local actual, afim de que a povoação 
ficasse resguardada das grandes marés. 

Tararé, corruptéla de T-araá-ré, «apta 
para enfermidades>. De t, relativo, araá, 
« enfern1idade, doença», ré, o mesmo que 
é, «apto, apropriado~. 

Allusivo a curar enfermidade o banho 
nessa praia. 

Tatetúba-Affluente do rio Para
hyba, pela margem direita: no rnunici
pio de S. José dos Campos. 

Tatetúba, corruptéla de T-atey-úi-bae, 
« O que r eflúe e torna·-se frouxo>. De 
t, relativo, atey, c:frouxo », túí, <i:refiuir, 
rebojar, fazer bojo», con1 a particula 
bae (breve), para formar particípio, si
gnificando <o que>. 

Allusivo a encontrar difficuldade e 
resistencia no desaguar no rio Parahyba, 
formando por isso alagadiços, con1 o re
fluxo das aguas. 

Tatú.-~1orro, no município de Ipo.
ranga. 

Tatú, «pequeno». De t, relativo, atú, 
•curto, pe~ueno, bai·XO». 

Tatú.-Affluente do rio Piracicaba, 
pela margem direita: no município de 
Lin1eira. A' sua margem esquerda está a 
cidade de Limeira, e1n uma collina. 

Tatú, corruptéla de T-ytú, ~sujo». De 
t, relativo, ytú, <i:sujo». O y tem som 
guttural. 

Allusivo a ter turvas as aguas. 
Penso, porén1, que o nome Tatú, dado 

a esse ribeirão, é uma abreviatura de 
tatuhiby. 

(Vide o nome Tatuhiby). 
Não tem, portanto, referencia alguma 

ao animal tatú, conhecido na sciencia 
por Dasypus, do qual ha varias espe
cies :-o tatú-assú, conhecido por ca
nastra, e na sciencia Dasypus gigas 
( especie pouco numerosa); o tatú-pébae, 
na sciencia Dasypus gil'l·ipes, ou o Da
!?Jpus sexcintus de LINNEO, que BuF-
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FON havia denominado encoubert; o tatú- menos <lnras. Esbranquiçada é a côr do 
été, não considerado Dasypus, na sei- pello. E' a especie n1ais procurada para 
encia, por causa do syste1na dentario; alimento; mesmo porque é tida como não 
o tatú-apára, conhecido por tatú-bóla, apreciadora de carnes apodrecidas. 
e na sciencia Dasypus tricinctus; o tatú o tatú-apára tem 0 systema dentario 
aiba, conhecido por tat'ú do rabo molle como 0 anterior. Seu comprimento não 
e na sciencia Dasipus 1tnicinctus. excede a om,38, afóra a cauda, que tem 

As differenças entre estas especies só Om,7. E' denon1inado apá-ára, ou apá
existem, além do tamanho e da côr, no 'ra, «O que se encolhe» : allusivo a en- · 
numero dos dentes e na fórn1a e nu- colher-se, formando uma bóla; para o 
n1ero das cintas. Quanto ao mais, cinco que, tem o casco com bordas salientes, 
dedos, armados de unhas irregulares, e as cintas com a fórma e a contracti
compridas e curvas, alimentação de in- bilidade precisas, a fim de que o ani
sectos e de carnes apodrecidas, costu- mal possa encolher-se inteiro, inclusive 
mes, entre os quaes o de viver em bu- cabeça e extremidades dianteiras e tra
racos ou t-ógca, etc., de1nonstram a uni- zeiras, dentro daquelle casco. As cintas 
.da'de do genero. do ··corpo são sómente tres; e tambem 

O tatú-assú, que é o maior, mais de . escamosa é a cauda. A côr é amarella
um metro de comprimento, tem a den- cinzenta. A barriga é lisa; e apenas 
tadura composta de 50

, quando de idade com alguns pellos. 
completa. O corpo lªctefendido por do:t.e O tatú-aiba. é a pe_ior quali~ade, c?mo 
cintas osseas movediças ; e tambem o é o , nome o designa, aiba, « r~1m, ~au» . 
a cauda, cujo comprimento ~ metade do E t~m?em o menor. Aprecia muito os 
corpo. O pello na barriga é esbranqui- cem1tenos. 
çado. A força muscular de todas ess·as es-

0 tatú-pé-bae, corrompido em tatú- pecies é enor.me; e não ,ha f?rça humana 

Péba tem a dentadura composta de is. capaz de abnr um tatu-apa.ra, quando 
' . . 

20 se encolhe. O corpo defendido por sete Cintas os-
seas movedi«as; e igual defeza tem na 
cauda. A côr do pello na barriga, e 
nos élos brancos da parte trazeira do 
casco, é amarello-esbranquiçado. O casco 
é «achatado»; e, por isso, pé-bae. O ta
manho do corpo é de om,5 de compri
mento; e pouco menos de metade terrl 
a cauda. Focinho comprido; orelhas gran
des, serni-circulares, e quasi sempre erec
tas; olhos pequenos e vivos. E' apre
ciado como alimento. 

O tatú-été, que pelo nome indica ser 
«legitimo e· bom», été, tem a dentadura 
de ~~; e a femea em vez de duas ma
mas como as outras especies, tem qua
tro. Tambem só tem quatro dedos nas 
extremidades dianteiras. São nove as 
cintas osseas movediças que defende1n-lhe 
o corpo; e egual defeza tem a cauda, 
bem como o pescoço e os pés, e1n bora 
as escamas ou cintas do pescoço e dos 
pé.s sejam menos duras. A bJrriga é 
igualmente escamosa, porém de escam~s 

Da cauda do tatú-a.<:.~ú, descarnadá 
e sêcca, os indigenas faze1n uma espe
cie de buzina, ou 1nburé, usada em suas 
festas e dansas. 

Do ca~co do iatú-apara, por sua fórma 
e contractibilidade, elles fazem cestas, 
denominaâas yrú. 

Mas, em summa, o indigena não co
gitou do tatú para nomear o n1orro 
acima dêscripto. 

T atuapé. - Aflluente do no Pieté, 
pela 1nargem esquerda: no municipio de 
S. Paulo. 

Tatuapé, corrutéla de Tytu-apé, «raso 
e sujo». De t, relativo, ytú, «sujo», apé, 
«superficie, plano, chato,. 

Allusivo a ter turvas as aguas; e cor
rer na superficie, sem fundo notavel. 

Ao mesmo tempo, o indigena, usando 
rlo nome Tatuapf>, ff>z um jogo linguis
tico; porque assignalou correr esse .cor
rego junto ao «sopé do morro», que 

' . 
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tambem designam 
do t, relativo. 

por atuapé; 'precedido 1 Taubaté.~Cidade, . . ~itu~rdà . em um 
·planalto, á márgem d1re1tà _do no Parri-

Tatuhiby.-Era o nome inteiro do 
ribeirão Tatú, que banha a cidade da 
Limeira. 

(V.ide 6 non1e Tatú). 
1 

Tatúhiby, corruptêla de T-ytú-ibiy, 
«sujo e raso». De t, relativo, ytú, «sujo», 
ibiy, «baixo, pe.queno». O y prím~iro 
tem som guttural; e o ultirno te1n o 

· · mesmo som, porém breve e quasi im
perceptivel. 

hyba, distante deste 6 kilometros. . 
Foi primitivamente uma aldêa de. 1n

digenàs go1:á:-nâ, ou guayanaxes, :vencidos 
em · Piratininga, e para lá fugidos. 

(Vide o nome Piratininga). . 
O nome desta povoação tern sido de

turpado: Itaboaté, 'I'aboaté, Tahubaté, Ta
baté, e ora Taubaté. 

Tatuhiby era o nome primitivo 
pov<?ação, hoje cidade de Limeira. 

Dispersados os goia-ná venci~os em 
Piratininga, ·muito antes da vinda de 
Martirn Affonso de Souza, tomaram, em 
grupos numerosos, direcções varias. A 

da n1ór parte foi fazer tába no lugar, em 

Tatuhy.-Cidade, á margem esquerda 
do ribeirão Tatuhy. 

·Este ribeirão 'l'atuhy é affluente do 
rio Sorocaba, pela · margenl esquerda. 

Tatuhy, corruptéla de T-ytú-i, «per
severantemente sujo». De t, relativo, 
ytú, «sujo», i, posposição de perseve
rança. O y tem pronuncia guttural. 

Com effeito, este ribeirão corre sobre 
terreno, cuja fQrmação é carbo11ifera, e 
na qual se encontram c~lcareos silicosos 
e fossiliferos. Na serra, que divide as 
aguàs do ribeirão Tatuhy das do rio 
Guarehy, altitude de cerca de 710 me
tros, · «apparecem póuco abaixo de uma 
delgada camada de calc:ireo siliúoso ró
seo, alguns fosseis ,silificados, como n1a
deiras de Coniferas, folhas de Lepido
drendons, e c<;>nchas mal conservadàs», 
segundo os estudos e exan1es da Com
missão Geographica e Geologica da pro
vincia de S. Paulo. 

O nome do ribeirão Tatuhy, T-ytúi, 
corresponde .perfeita1nente á formação 
geologica daquella região. 

Tatupéva.-Affiuente do rio Ribeira 
de Igu.ape, pela margem direita: no mu
nicipio d·e Iporanga. 

Tatupf>va, corruptéla de T-ytú-pé-bae, 
«sujo e raso». De t, relativo, ytú, «sujo», 
pé, «chato, plano», bae (breve), para dar 
a fórma de particípio, significando «O , 
que e». 

Tem pouca .correnteza, visto que tem 
pouco declive. 

que é hoje a cidade de Taubaté. E, porque 
alguns daquelles . grup.os se deixaram es
cravisar pelos vencedores, e outros ~e· 
guiram para ós sertões do rio Parana
pane1na e da serra Apucarana, aquella 
lába foi denominada pelos goiá-ná, que 
fundaram-n'a, Tab-a-été, «tába legi~ima»: 
de táb-a, «pov'oação, aldeia», été, clegi
tin1a verdadeira, antiga; superior». Allu
sivo 'a ser essa a tába principal e legi
tima. 

Portanto, o nome Taubaté é corruptéla 
de Tab-a-été. 

Os goiá-ná, . desta tá~á, estiveran:i em 
correspondencia de alhança e amizade 
com os indigenas da bahia do Rio de 
Janeiro l *), designado_s corruptamente. 
tamoyos, por serem inimigos. d~s . t-ypi 
ou tupi, dominadores em ~lratinin9a e 
no respectivo littoral. 

(*) Aproveito a opportunidade para assignalar º!! no- , 
mes corruptos Pão de. assucar, !fictlwr<YJI, Guanabi!ra. e . 
Orgaõs visto que refer1-:me á balua do Rio de Janeiro. 

Pdo de assucar corrupção de Pau-nd-açú-quâ, «ilhàs, 
altos e baixos pont~dos». De Pau! -:ilhas», nd, in~rcalaç~ . 
nasal ayú o:altos e baixos., qua, «pontudos». Este .qua 
é pr~nun~iado breve, porque o a~cento predo~inante está 
em açú: por aphéresis perdeu o a que o dever1a preceder, 
áquâ e que tambem em sua fórma primitiva o tornava breve. 
Sôa 'ga ou ca (breve). Allllsivo ás ilhas numerosas dentro 
da bahia e aos montes lateraes, uns · mais altos que ou
tros, for:nando a perspectiva ~e altos e baixoli J?Ontu~os. 
Illegitimamente, portanto traria esse nome tup1 o pico, 
que ~stá á entrada da bahia, ao sul. Por is~o, cogitei ~o 
Pão de assucar como sendo a mesma corrllpça<>, mas sigm
ficahdo Pau «monte insulado», nd, intercalação nasal, .açú, 
«grande», q~ci, «pontudo». Allt~sivo a ser ~tm pico bem 
distincto dos outros montes lateraes da ba.h1a, não só por 
slla situação e grandeza, como pela· fór~~ pontuda. 

Nirtlwrohy, conuptéla de Nda-y-taro-i, perden_do a par
ticula ·negativa a, por existir adiante a vogal y, e so~ndo 
portanto N' -y-!erõ-i, ~"ser::i tortuosid!lde··~ ~e nda, p~rt1cula 
de negação cu10 d nao soá, y, relativo, foro, •tortu?s1dade», 
í, para fechar •~ negação. Allusivo a ser uma bah1a franca 
para a navegação. . 

As traducções de MARTIUS no Gloss. Ling, Eras., MEL
LIET DE SAINT ADOLPHE, no Diecionario hist.g~g. edese;i:pt. 
do Braxil, AY:RES DE CAs.AL, na 01.wrographia Br~ilica, 

.. 

. ' 
' . 
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PlZARRO, nas Memorias hist. do Rio de Janeiro, e outros, 
.. ' dizendo uns «agua escondida», dizen~o outros, «mar morto~, 

são erros palmares, senão verdadeiros disparates. 
Gua.nabára, corrup~!a de· Guâá-anã:mb-ár-q,, «enseada. 

muito grande:•. De guaa, <enseada», ana, "grande, grossa», 
mb, intercalação ·nasal para ligar anã a ár «muito», co~ o 
accrescimo de a (breve), por acabar em consoante. Por 
contracção Guâá-'nã-mb-ar-a. • . 

Orgãos (serra dos), co1·rupção de O~íi-quâ, «p0ntas 
erectas, juntas umas das outras», De o, reciproco, para 
exprimir plural e o contacto de umas com outras, U, «duro, 
forte, te.so erecto», .quâ, «ponta». A corrupção proveiu de 
semelharem canudos" de org-.lm, vistas~ de longe. 

O íi tem som guttural. 

Tavacahy.-Affiuente do rio Soro
caba, pela margem direita: no munici
pio de Sorocaba. 

Tavacahy, ·corrupção de T-abáquâ-i, 
«perse-verantemente muito corrente». De 
t, relativo, abáquâ, «correr muito», i, 

posposição de perseverança. 
Allusivo a ter forte correnteza. 
O indígena diz cabaqu.â, ou símples

mente báquâ, para exprimir a velocida<le 
da correnteza. 

Tacoapára.-Morro, mencionado no 
instrumento de posse da sesmaria de 
Pedro de Góes, de 1.5 de Outubro de 
1532: « ..• as quaes terras se chamam 
de Tecoapára e a serra de Tapuril}etéra, 
que está da banda d'onde nasce o sol, 
,aguas vertentes co1n o rio Gerybatyba, 
-0 qual rio e terras estão defronte da 
ilha de S.. Vicente ... ». 

. / Este nome substituiu no instrumento 

' . . 

o nome '1.'aquararira, que está no titulo 
de sesmaria de 1 O do referido mez e 
anno. 

(Vide o nome Taquararira). · 
Não significam, porém, a m·esn1a cousa. 
Tecó-apá-'ra, <,o que está torcido». De 

tecó-ára, particípio activo do verbo a'icó, 
sign.ificando «o que está», apá, interca
lado no nome para ornato e jogo lin -
guistico, «torcido». 

São, portanto, dous nomes para o 
n1esmo morro, cada u1n significando urn 
característico notavel nelle. 

A intercalação de u1n verbo ern outro, 
ou tie un1a palavra em outra, é ·uma das 
construcções mais difliceis na fingua tupi, 
pela ·necessidade de evitar a synehyse, 
isto é, a confusão e o não sern:so. 

Tejereba.-Pequeno ribeiro, que de
sagua no oceano, á praia Guarujá, na 

·nha Guaimbê ou Santo Amaro: no mu
nicípio de Santos. 

.Tejereba, corruptéla de Ti-y~re-bae,_ 
«O que faz rodomoinho». De ti, «agua>>, 
y~re, «revolver, volta», formando ti-yêrê, 
ou simplesmente i-yére, «rodomoinho», 
com a particula bae (breve), significando , 
«O que e» .. 

Allusivo ~ ter rodomoinhos. 

Tejúco.-Affluente · do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem esquerda: no 
município de Iporanga. 

Outros dizem Tijúca. 
Tejuco ou Tijúca, corruptéla de Tiyuí

cue, «espumoso». De tiyuí, «espumar», 
cae, particuJa que, neste caso, não ex
prime preterito, mas qualidade ou pe
culiari<larle, ou presente, segundo o padre 
A. R. DE MoNTOY A, ~m seu Tesoro de 
la lengua guarani.,. 

Allusivo a serem cobertas de espu
mas as suas aghas. E' encachoeirado. 

Nada tem com ti}úco, corruptéla de 
ti-yugca, «agua apodrecida». De , ti, 
«agua», yug, «apodrecer», com o suf
fixo ca (breve), para forrnar supino. O 
padre A. R. DE l\1oNTOYA, em seu Te
soro de la lengua guarani, escreveu 
tuyu, significando «lodo, barro, eousa 
apodrecida»; mas não deu a -razão disso . 
Com effeito, o sotn da pal~vra ti-yug é 
quasi tujú, porque o i de ti «agua»~ é 
guttural; e, portanto, tuyu, como pala
vra diversa, não te1n razão de ser. 

T emivel.-Affluente do ribeirão Pi_
ranga, pe1a margem direita: no n1un1-
cipio de Iguape. 

(Vide o nome Piran,qa). 
Terni'vel, corrupção de T-e1n-íig-ií, «sa

hida apertada ·e a prumo». De t, rela-. 
tivo, êrn, o n1esrno que he-rn, «sahida», 
íig, «apertado, duro, riJo», -ií, «resvala
douro a prumo». . 

Este Temi?Jel e 6 Travessão, cada um 
por uma margem, em frente um do 
outro, precipitam-se de sua fóz sobre 
rochas-no leito do ribeirão Piranga. Mas, 
esta confiuencia é abaixo de uma cas
cata e sart9 no ribeirão Piranga: salto 

' . 
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que méde cerca de trinta metros de al
tura. 

(Vide o nome Travessão). 
No logar, em que os dous r:iheirões 

precipitam-se no ribeirão Piranga, foi 
formado um poço profundissimo, onde 
as aguas são como que represadas e 
toma1n a côr verde escura, cobertas sem
pre de espuma. 

E' muito encachoeirado; e tem uma 
casc~ta de mais de 200 metros de des
nivelamento, com un1 dique a prumo. -

Tevó.-Aflluente do ribeirão Cafundó, 
pela margem direita: no municipio_ de 
Patrocínio de Santa Izabel. 

Tevó, corruptéla de T-ie-óg, «tapado». 
De t, relativo, ie, reciproco, para expri
n1ir a acção da cousa sobre si rnesma, 
óg, «tapar». 

Allusivo a correr entre barrancas altas, 
e por baixo de pedras, ficando coberto 
ou tapado em alguns logares. 

Tico-tico.-1\IIorro granitico inteiriço, 
á 1nargem direita do rio Juquery, pro
ximo ás Caieiras. 

Tico-tico, cortuptéla de Ticui-ticui, 
«completamente pella<lo». Ticui, «calvo»; 
repetido para exprimir superlativo. 

Tieté.-Grande rio, affluente do rio 
Paraná, pela margem esquerda. 

E' o n1esmo rio Anhemby. 
(Vide o norne Anhe1nby) 
Nasce na serra marítima, face occi

dental, no município de Parahybuna. O 
morro em que está a sua origem, é 
Ytá-yáb-a, «pedra rachada», que tem 
sido traduzido e1n «pedra rajada». De 
ytá, «pedra, morro», yâb, «rachar, gre
tar, abrir-se naturalmente», com o ac
crescimo de a (preve), por acabar em 
consoante. 

Allusivo a cavernas e grutas. 
Tieté, «rio grande», relativamente aos 

outros da mesma região. De ti, «agua, 
rio», été, para exprimir superlativo. 

Com effcito, os antigos traduzindo o 
non1e Ti-été, assim o denominavam: do 
que é prova o requerimento de Matheus 
Nunes de Siqueira, que foi deferido em 

' 

5 d·e Setembro de 166H, pedindo u1na 
sesmaria «na testada destas terras (do 
Tatua pé) para o Rio Grande, em uma 
volta que faz o rio,. . . dentro da qual 
ba algumas campinas, brejaes, e restin
gas de matto: ... a qual terra correrá 
de un1a s campinas, que partem da banua 
<le baixo do ribeirão de Tatuapé, cor
rendo pelo Rio Grande á riba pela volta 
que faz por uma can1pina que chamam 
Itacurutiba até un1a aguada ... ». 

(Vide o nome Itacurutiba). 
Banha os municípios de Parahybuna, 

S. José de Parahytinga, Mogy das Cru
zes, Conceição dos Guarulhos, S. Paulo, 
Parnabyba, Araçáriguama, Cabreúva, Itú, 
Porto Feliz, Tieté, Piracicaba, Botucatú, 
S. Manoel, Lençóes, Dous Corregos, Jahü, 
Baryry, Araraquara, e sertões á margem 
direita e á margem esquerda, ainda oc
cupados pelos indígenas. Banha tambem 
as colonias militares Avanharid6,va e 
Itapúra. E' inteiramente encachoeirado, 
e tem 1nuitos saltos: apenas precedend·o 
o grande salto Avanhandáva, ha uma 
extensão de cerca de 160 kilometros, 
livre de en1ba.raços e obstrucções, deno
minada «rio inorto», porque as aguas 
correm muito lentamente, parecendo es
tagnadas. 

E' muito sinuoso; e tem muitas cor· 
redeiras, formando cascatas. 

Desde o salto de Itú, Itúguassú, são 
dignas de menção as seguintes cachoei
ras e corredeiras: Burú, Caiacatinga, 
Caramby, Itapuá, Jacurupava~ Atuahy, 
Itupucu, A1;acucáia, Avarénianduáva 
(grande e menor), Juquiá, Acanguera 
(grande e menor), Páu Santo, Jurumi
rim, Jacob, Itanhaen, Tiririca, Sabaúna, · 
Itaquassáva (grande e menor), BeJú, 
Pilões, Garcia, Mathias Peres, Itapema 
(grande e menor), Pederneirafi, Jatahy, 
Banharão, Estirão, Potunduva, Itapéva, 
Baurú (grande e menor), Barery (grande 
e menor), Sepitúba, Congonha, Guami- · 
can,qa, Tarnbahú (grande e menor), Tarn
baú-piririca, Escaramuça do Gato, Cam
bágibóca, Avanhandava (maior e menor, 
salto), Escaratnuça, Itupanmna, Pirati
rúca, Matto secco, Ondas (grandes e pe
quenas), E1unil (pequeno e grande), Guay-

, 

' 
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curytuba, Araçatúba, Arancanguá (pe
queno e grande), Itupéva, Bacitri (pe
queno e grand1:1), ltupirú, Tres Irniâos, 
Itapúra (pequeno e grande, salto). (*) 

8ão nota veis os tres saltos. O À'vanhan
dáva tem a altura de 11,m60; o Itapúra, 
a de 9,m68. O ltu.quassú, a de 9,m75). 

(Vide os nomes Aranhandát•a, Itapúrrt 
e Itú). 

As cachoeiras e corredeiras supra men
cionadas foram tam bem objecto de es
tudo especial. 

(Vide os nomes respect.ivos). 
Seu leito é de formação granítica; e, 

em geral, corta extenslls varzeas. 
As ilhas são numerosa$. 
E' innavegavel; excepto en1 alguns Jo

gares, por pequenos barco::>. 
Seu curso excede a 1.:300 kilo111etros. 
C) Vale a pena, sómente para exemplo do modo por 

que eram interpretados os nomes em língua tupi, trnn
S<'.rever nesta obra o que o -sargento-mór THEOTONIO JOSÉ 
DUARTE deixou notado no seu Diario d6 navegação d-0 rio 
Ti.6t6, escripto em 1769, relativamente aos nomes de ca
choeiras, deste rio, traduzidos por elle. 

•.Âvaremanduava-onde foi a pique um jesuíta. 
Itanhaen- pedra que falia. 
Ixararirica-agua que fel've. 
Itacaçava-lage que atravessa o rio. 
Pirap6ra-onde saltam os peixes. 
BujUJJquara-buraco de cobra. 
Diadgoá- pilões. 
ltapema-pedra quebrada. 
Do Garcia-perdeu-se este homem nella. 
Mathias Perea,-perdeu-se este homem nella. 
Itabucava-pedras de espingarda. 
Jpic--estirão comprido. 
Putwiduva-ondo a vista se faz escura, 
Ibauruguassií-onde se perdeu um urú grande. 
Baru.ery-mirim-fructos baruery pequenos. 
BaruenJ-guassú-fructos baruery grandes. 
Guaymicanga-ossos de ovelha. 
.Avanhandava-onde correm os homens. 
Bracaé-escaramuça do gato· 
Jtupavema-cachoeira falhada. 
Yayvapirú-matto secco. 
Icacoaraguasstí-ondas grandes. 
Ji1unil-ha duas deste nome. 
Vaôtlrituva-onde ba palmitos. 
Arassatuva-- fru ctos de araçá. 
.Araracanguava-cabeça de arara grande. 
lli'Peva-cachoeira rasa. 
Anhangaroté-cana.l do inferno. 
ltupeva-m·irim-C'.ichoeira baixa e pequena. 
ltupirú-cachoeira baixa e secca. 
ltaypiranga-pedra vermelha. 
Jtapura-mirim-ponto de pedra pequena. 
Jtapura-guassú-ponto de pedra grande.» 
B· simplesmente estupendo! 
Este sa.rgento-mór excedeu a frei FRANCISCO DOS PRA

ZERES MARANHÃO. 
Por essa mesma toada foram seguindo outros, como, 

por exemplo, o dr. LACERDA DE ALMEIDA, no seu Diario 
d6 viagem pelas capitanias do Pará, Rio 1Vegro, Matto
(hosso, Guyabá e S. Paulo, nos amws de 1780 a 1890, o 
llUa! indolenoomente foi ac<,,'Oitando explicações como estas: 

-J<;m relação aós nomes J\fathias Peres e Garcia, ex
plica-os como do «homens que immoi-talizar'.im o seu nome 
á custa d!' propria vida, que perderam nestas e nas outras 
cachooira.s, deixando os seus 'nomes aos Jogares quo1 lhes 
servlmm do tumulos>. Ora, tacs conjectums, som funda
mento nt\ rcalidnue das pessoas, das cousas e dos factos, 
sã'.o meios faoeis ou proprios para evitar o trabalho da in
vestigação, mas nada têm de decisivos para a interpretação, 

maxime t.ratando-se da denominação de Jogares. Se exis
tiram taes homens, essa existencia devêm,. antes de tudo, 
ter sido verificada e não simplesmente con1ecturada. 

--Em relação ao nome Esoo:ramuya,, diz elle, cé uma 
cachoeira que, pela sua configuração, parece um cavallo 
escaramw;-ando e d'aqui tomon-lhe o nome>~ 

-Em relação ao nome Banharoo, diz elle: «BM é 
cous1i · nharon brava. Ha tradição entre os pilotos de 
Cuyabá, que ~m bicho marinho ou peixe grand~ levantou 
ondas nesse Jogar e fez temor na gente, e que isto succo
dêra no pôço do mesmo nome; por isso lhe pu:r.cram aquclle 
nome, que se communicou á cachoeira que está logo abaix<?>! 
Ora, n em nharon significa cbra va», mss ao co11trario, 
«alegre>. A palavra, para significar «brava .. , no sentido 
de ca1-remoter», seria nharo, com pronuncià nasal, . breve .e 
corrida· e mbae estando antes de um verbo, se11a mais 

' ' b . d t1m pronome interrogativQ do que um su stan~1v~, segun o 
a lição dos grammaticos. Bm todo o caso, o mdigena não 
se submetteria a tão futeis razões para denominar rogares. 
' -Em reíução a Avarémandua11.a, diz,. elle: Avar&man
duava ou Avarémanossava. Avaré é padre; manossava quer 
dizei· morreu. Ha tradição que neste logar naufragou um 
padre: d'ahi se chamou o logar e cachoeira Avaréman<>s
sava; e corrupto vocabulo .Avarémanduava•. E' a mesma 
long__a-lenga referida pelo capitão J. A. CABRAL CAMEL~o, 
exposta nest.e Dicoionario, no nome .Avarémanduava tVide 
o nome Avarémanduava). o dt•. LACERDA E ALMElDA, 
para nccommodar tal trad;içào, teve necessidade de buscar 
uma corrupção força.dissima, recorrendo ao participio nia
noçaba, do verbo manô, «morrer», 

Em relação a Guaimicanga, traduziu el\e, «?SS<_> de 
velha> ! Ora no sul, a pronuncia do nome que s1gmfica 
e velha>, não 'é guaími, e sim guayffi; e ~ng. coss~· , para 
significar o cosso sem carne>, é pronunciado CM!g~ e não 
canga. Mas, sentindo o disparate e buscando exphca.l-o, o 
dr. LACERDA E ALMEIDA diz que <OS primeiros portugue
zes paulistas, que navegavam estRs rios sem ma~or curio
sidade, iam acompanhados de gentios, que baptisavam os 
logares com qualquer nome a que um pequeno sue;ces~o 
dava causn.•. E' possível, é mesmo certo, que_ os primei
ros portuguezes paulistas, navegando ~stes i:ios\ apenas 
com intuitos aventureiros e de commercio e de mineração, 
não tinham, em geral, a. curiosidade, nem fariam esforço 
algum por investigar a explicação dos nomes; mas, não é 
exacto que os gentios, seus companheiros, tivessem o cos
tume de baptisar os logares com quàlquer nome a que um 
pequeno successo dava causa. Não só os factos, como o 
exame attento das denominações e dos liJgares, provam o 
contrario; isto é, provam que os nomes dos Jogares e~m 
dados depois de pondemção e conselho, tendo em v~sta 
principalmente os caracteres topographicos e\~ vezes, iso
lada ou coneomittantemente, outros caracter1sticos perma
n entes taes como o predomínio de molestias endemicas, a 
abuudnncia de productos de utilidade ou d.e oonsumo fre· 
quente, ou a indicação de perigos, de cammbos. e de pas
sagens. E, depois, os s~1ccessos, como _base. de mterpreta· 
ção, não pódem ser co113ecturados, max1me mdete1·mmada
mcnte. 

Outras notns, quo o dr. LACERDA E ALMRIDA faz ~o 
seu Diario d6 Navegação, demonstram que elle, po~ n~o 
ter estudado a lingua tupi, acreditava que, entre os mdi
genas, como entre os seus conquistadores, cpor qualquer 
asneira se punha o nome a um logar e é trabalhar debalde 
ás vezes o p1ocura1· nma etymologia racional>. E_ isto es
cr1!veu elll! para justificar-se das e1·roneas e até disparata· 
das tradncçõcs que deu aos nomes Avacucaia e Atuay. 
Assim; diz elle: c.Avacucaia significa puxado pelos cabel
los, porque avá significa cabello, cucai~, puxado, e a razão 
da etymoJogia é porque nesta cachoeira se afogou uma 
creatura, cujo corpo se achou en,ibamçado a um páo pelos 
cnbcllos ... Ati1ahy vem da a~iia, «cogóte,., y, «ag1~a10, e a 
razão dt\ ctymoJogia talvez seJa porque alguem ah1 _lavou 
o cOKótc !• Om, ai11da que avci fosse uma co1·1·uptel!' de 
áua, «Cabollo:o, cucaia não significaria «puxado•, quer como 
corrupléla de cucui, •Cahir>>, quer como corruptéla .de ce~y, 
«Jrnxal'» ; o, quanto á •agmt do cogóte», elle propr10 sem
cumbiu do duvidar da explica•;ão. 

Tieté.- Cidade, á u1argem esquerda 
do rio Tieté. 

E' a antiga villa que trazia o nome 
Pirapóra de Guruçá. 

(Vide o nome Ouruçá) . 

.. 
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Tijuco-Preto.-Villa, á margem es
querda do rio Paranapanerna : em u1na 
encosta <lo morro. 

Era conhecida por Villa de S. Sebas
tião do Tijuco Preto. ~Ias hoje traz o 
norne Pirajú. 

Não se trata de ti:)°uco e muito n1enos 
de tifiteo vreto. 

Este non1e é corrupção de TP,yqúe-pê, 
«ca minho da entrada». De teyqué, «en
trada», pê, «caminho. O y tem som 
guttural. 

Sem duvida, . era. por esse morro a 
entrada do sertão, onde os indigenas ul
timarr)ente se haviam reunido; e assigna
lava esse caminho. 

O son1 Te-y-qúe-pê pareceu tijuco-pre
to: dahi a corrupção. 

Certamente a natureza carbonifera do 
terreno auxiliou aquella corrupção. 

E' nestf) municipio o aldeamento an-
tigo, denominado Pirajú. , 

Timboava~-Lagôa, á margem do 
ribeirão Anna da Costa: no mnnicipio de 
Iguape. 

(Vide o nome À.nna da Costa). 
Timboáva, corruptéla de Ti1nbó-,J,ba, 

«vaporosa».' De. ti1nbó, «evaporação, ba· 
fo», ába, para exprimir . logar, ··modo, 
instrumento, etc. 

O terreno dessa região é mineral. 
Não se .trata do timbó, veneno vege

tal empregado na pesca. I-la varias ar
vores, cujas raízes e caules socadas e 
atiradas ás aguas pouco correntes de 
um rio ou lagôa, matam todo o peixe 
que por alli pas.sa. O tirnbó legitimo é 
o da Paullinia pinnata, de L INNEO; 
1nas ha tambem o do Ento1~olobiu,rn tim
boúi'a, de MARTIUS, da familia das Le
gu1ninosas: timbó-ib-a, «arvoredo timbó». 

Tingossú.·--(Vi~e o nome Iti). 
Tiugossú é corrupção. 

T iju co-P re to .-Affiuente do rio So- Tiquatira.-Affl,uente do rio Tieté, 
rocaba, pela margem esquerda: no mu- pela margem esquerda: no municipio de 
nicipio de Tatuby. S. Paulo. 

Afftuente do rio Piracicaba, pela mar- Banha 1J. freguezia de N. S. da Penha 
gen1 esquerda: no n1unicipio . de Piraci- de França. 
caba . Tiquatlra, ·corruptela de T-iquê-atir-a, 

Affluente do ribeirão Lageado, pela contrahido en1 -Tiqu' -atir-a, «marg·ens 
rr1argem esquerda: no município de Rio altas». De t, relativo, iquê, «lado, costa», 
:Novo. atir, «levantado, alto», com o accres-

Afftuen te do ribeirão Onça, pela mar- cimo de a (breve), por acabar em con-
gem direita: no municipio de Ribeirão-- soante. 
Preto. Allusivo a correr entre barrancas a 

Aflluente do ribeirão Cassaquera, pela prurno. 
margem direita: no municipio de S. Ber-
nardo. Tira-catinga. - Cachoeira, no rio 

Aflluflnt~ do ribeirão Cabeça, pela mar- °jfogy~guassú. 
gem esquerda: no município do Rio Tira-catinga, corrupção de Terequâ-
Olaro. ati-nga, contrahido em TereqU:-ati-nga, 

Ti}uco-preto, corrupção de Ti-yúg-ca- «frente cercada». De terequâ, «face, fren
piiere-etei , contrahido em Ti-yúgca-p'"- te», ati, «rodear, atalhar, cercar», com 
re-'teí, « espurnoso, e muito derramado». o suffixc> nga l breve), para formar su
De ti-yúg, «espun1ar» com o suffixo ca pino. 
(breve), para formar supino, piiêre, «der- Allusivo a existir n~ extremidade in
ramar-se», eteí, para eJÇprimir superla - ferior dessa cachoeira um dique gra
ti vo ou excesso, co111 pronuncia br·eve. nitico, de tnargem a margen1 do rio. 

Allusivo a derramarem-se em alaga- E' cachoeira perigosissima, porque a 
diços, formando espuma as aguas esta- canôa, no impulso que leva na descida, 
gnadas. · ~ 1 é arrojad~ sobre aquell~ dique ~r.aniti?º· 

\ 



t·. 
f 

. ' 

·. 

I 

... 

TOQ 256 TRA 

Tiririca.-Corredeira, no rio Tieté, 
abaixo da cidade de Porto Feliz. 

Piririca, isto é, T-yryri' -ca «veloz». 
De t, relativo, substituindo o 21 de py
ryri, «ser veloz, ligeiro», com o suffixo 
ca (breve), para formar supino. (*) 

(•) Em avulso: 
o dr. L ACERDA E ALMEIDA, no seu Di,a,rio de vi,a,gem 

n-0s annos <U 1780 a 1790, diz que 'Arirwa é o mesmo 
que y:vururuca e quer dizei· «agua que está chiando ou fer
vendo». Se tal interpretação tivesse cabimento, seria mais 
correcto dizer yxiririca e não yxururuca, porque «ferver» 
é xiriri e não :imruru. , 

T oá- (Vide o nome Tuá). 

Tombaú.-(Vide o nome Ta·mbaú), 
E' relativo l40 affiuente do Rio Pardo, 

no município de. Casa Branca. 

de arrecifes, c6moros de areia o deslocam 
incessanten1ente, por effeito das correntes 
marítimas. Por- isso, os indigenas o de
nominaram Apára, assignalando que «se 
entorta». 

Toucinho.-Affluente do rio Tre
menibé, e este do rio Tieté, ambos pela 
margem direita: no muni'cipio de S. Paulo. 

E' um dos mananciaes de abasteci
mento de agua na cidade de S. Paulo. 

Toueinho, corrupção de T-úú-chy, «lo-
doso e escorregadio». De t, relativo, úú, 
o mesmo que húú, cujo h foi perdido 
por causa do t, relativo, «lodo, borra, 
detritos apodrecidos», cfí ou chjj, «escor-
regadío, lubrico, resvaladio». ' 

Toninhas.-(Ponta das)-Ponta 
sul da enseada de Ubatuba. (*) 

Allusivo a ser muito sujo de materias 
ao apod recidas, tendo á superficie de suas 

aguas espumas e manchas gordurosas: 

(") Estava em branco o logar destinado á expli~ão. 

Toque-toque.-Braço de mar, entre 
a ilha S. Sebastião e o continente, 

Uma ilhota ao extremo sul deste braço 
de mar tambem traz este nome. 

Com este nome são conhecidas duas 
praias no municipio de S. Sebastião: 
Toque-toque grande e Toque-toque pe
queno. 

O nome Toque-toque é só e sómente 
do braço de mar. A ilhqta e as praias 
o têm por causa da proximidade. 

(Vide o nome Apára). 
Toque-toque, corrupção de 1· -óg-tóg, 

«furado de um a outro extremo». De t, 
relativo, og, «furar», que por ser pre
cedido de relatiY"o, significa «furado»: 
repetido, para exprimir, neste caso, que 
o facto foi completo, de um ao outro 
extrPmo. 

Allusivo a ter sido aberto pelo mar, 
separando assin1 do continente a ilha 
S. Sebas#ão; ao inverso de outras ilha~ 
que são formadas por sublevação do sólo. 

Do lado do norte, a largura é 5k,5; 
n1as, estreita-se para o lado do sul até 
ao ponto de ser reduzida a lk,72. 

O canal que ahi ha, é franco pelo 
lado do norte; porém, pelo lado do sul, 
ha necessidade ue contínua sondagem, 
porque, além de ser tortuoso, e ladeado 

o leito escorregadío. 
A corrupção em Touc.inho provem da

q uellas espumas e n1anchas gordurosas. 

Trapandé.--Archipelago, ao sul da 
ilha Cananéa. 

E' denoniinado vulgarmente Mar de 
Trapandé. 

Outros applicam o nome a uma curva 
que ahi faz o continente. E tarnbern 
dizern Mar do Ararapira. 

Trapandé, corrupção de Teii.-rà·páu
nd-é, «muitas ilhas e elevações á parte». 
De teii, «grupo, manada, companhia, fa
miha, muitos» , ra, «elevação, levantado, 
signal, rnancha, desigual», páu, «ilha, 
intermedio entre dous», nd, intercalação 
nasal, é, «á parte» . 

Allusivo ao grupo de ilhas, arrecifes 
e pareeis, que e~tão ao sul da barra de 
Cananéa, forrnada pela ponta-norte da 
ilha Cardoso e pela extremidade sul da 
ilha Cananéa. 

As ilhas são: Born Abrigo, Cardoso, 
Gamberihú, Castilho, Figueira, 'I'umba, 
Ubatubci e oq.tras. Os arrecifes são os 

.L1foleques. Além dos. pareeis e cómoros 
de areia. 

E' certo que archipelago é utna ex
tensão de mar, sen1eiada de ilhas. Neste 
sentido, bem applicado foi o _nome Teii 
rá-príit-nd-é a essa extensão de mar. 
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Travejú. - Serrote, ramificação da 
serra Mantiqueira: no municipio de Bu
qu1ra. 

Travejú, corrupção de Ty-rá-ie-y~, 
«pontas, altos e baixos cavernosos». De 
ty, «ponta», rá, «altos e bàixos, desigual», 
ie, reciproco para exprimir a acção da 
cousa em si mesma, yi, «concavidade, 
caverna, abertura natural, seio, ôco». 

Allusivo a ter no cume altos e baixos 
e pontas; e e1n baixo cavernas e grutas. 

Travessão.-Affluente do ribeirão 
Piranga, pela margem esquerda: no mu
nicípio de lguape. 

(Vide o nome Piranga). 
Travessão, corrupção de Tár-em-çõcê, 

«sahida alta, em quéda». De t, relativo, 
ár, «cahir», que, precedido de t, relativo, 
significa «quéda», êm, o mesmo que he-rn, 
«sabida», çoce, «sobrepujar, de alto», na
salisado por effeito do som nasal de 
hê-m, e portanto pronunciado çõce. 

Este 'l'ravessão e o Ternirel, cada um 
por uma margem, em frente um do outro, 
precipitam-se de sua fóz sobre rochas 
no leito do ribeirão Piranga. ~Ias, esta 
confiuencia é, abaixo de uma cascata e 
·salto no ribeirão Piranga; salto que 
n1éde cerca de trinta metros de altura. 

(Vide o non1e Te1nivel). 
No logar, ern que os dous ribeirões 

precipitarn-se no ribeirão Piranga, foi 
formado um poço profundissirno, onde 
as aguas são con10 que represadas e 
tomam a côr verde-escuro, cobertas sem
pre de espuma. 

Este rilJeirão é aurifero; e já se fize
rarn nelle . lavras, mudando-lhe mesmo 
o leito. 

·Naquelles Jogares ha a crença de que 
o poço no leito do Piranga tem no fundo 
a 1nãe do ouro~· pelo que é impenetra

. v~l, sem perigo da vida. 
• 

Tremembé.-Affiuente do rio Pa-
rahyba, pela margem direita: no muni

. cipio de Taubaté. 
E' o nome do rio Guapira, antes da 

confluencia do ribeirão Cabuçú: <l'ahi 
para cin1a é 'J'reniernbé, e d'ahi para 
baixo até desaguar no rio Tieté, pela 

' 

margem direita, é Guàpira: no munici- · 
pio de S. Paulo. 

Treniembé, corrupção de T-iére-nzembég, 
«sinuoso e frouxo ». De t, relativo, ~êre, 
«voltear, volta», ·membég, «afrouxar, der
ramar, liquidar, derreter», significando, 
«sinuoso e frouxo », por estarem esses 
verbos precedidos de t, relativo. 

Allusivo ás voltas que dá, e a afrou
xar-se ern alagadiços e poços. 

A' fóz do afluente do rio Párahyba 
está edificada a capella do Senhor Bom 
Jesus, que attráe grande n1ultidão de 
romeiros. 

Tres-ilhas.- Cachoeira, no rio· Para
napanema. 

Nesse logar, não ha sómente tres ilhas: 
ha muitas outras. E, portanto, ess.e nome 
é uma corrupção de Teii-ir-a, «muitos 
pedaços», allusivo certamente ás ilhas. 
De teii, «Inuit.os, manada, grupo», ir, 
«fazer pedaços, cortar, despegar», com 
o accrescimo de a (breve), por acabar 
em consoante. O verbo ir-a, estando no 
infinitivo sem caso, significa «pedaços». 

Com effeito, o rio ahi parece despe
daçado, ou cortado aos pedaços; e estes 
são as taes ilhas, umas maiores, outras 
menores: e, entre estas ilhas, ha varios 
canaes, que o nome tupi representa como 
talhos ou cortaduras, cada qual mais 
encachoeirado e obstruído. 

Tres-irmãos.- Cachoeira, ou ·antes, 
cachoeiras que se segue1n logo urna á 
outra, no rio Tieté. 

Tres-irmâos, corrupção de Teií-i'lnani, 
«muitos logo em seguida». De teii, «mui
tos, n1anada, grupo», imani, «logo em 
seguida». 

Tuá.--Confluente do ribeirão ltabe
rába: entre os municipios de Conceição 
dos Guarulhos, de N azareth e de Mogy 
das Cruzes. 

Tuá, isto é, t11.'t-á, « cahido a golpes». 
De tú, «golpe, pancada», á, «cahir» . . 

Allusivo a descer da Tapéra Grande 
aos saltos, de quéda em quéda; formando 
con1 o ribeirão ltaberába urn só curso, 
logo que conflúe com este . 

• • / 1 

' 
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· Aqnella Tapera Grande é tambem co
nhecida propriamente por Morro Grande. 

(Vide ó ·nome Tapera Grande). 

'Tubarána. ~ Affluente <lo ribeirão 
Sant' Anna, pela margem direita: ser
vindo de divisa aos municípios de Casa 
Branca ·e de Santa Cruz das Palmeiras. 

Affluente do rio Turvo, pela margem 
direita: no município de Jaboticabal. 

Tubarána, corruptéla de Tú-bo-ar-ã-
1n-a, contrahido en1 '.I'u.-b' -ar-ã-m-a. «em
pinado, cahe aos saltos». De tú, «'golpe, 
salto», bo, par~ exprun1r o modo, ar, 
cahir», ã-rn, «empinar», com o accres
cimo de a (breve), por acabar em 0on-:._ 
soante. 
, Allusivo ao seu forte declive, cahindo 
de salto em salto, de cachoeira em ca
choeira. 

-
Tucumbó.-Cachoeira, no rio Mogy-

, 
guassu. 

Tucumbó, corruptéla de Ty-hu-mb6, 
«saltos, rodomoinhos e arrecifes». De ty, 
«ponta», hu, «re'7olver», mbo, o mesn10 
que pó, «salto»: · mudado .o p em rnb, 
por ser nasal a palavra anterior. 

Este nome coincide com a abundan
cia da palmeira espinhosa Ticu, nesse 
logar ; e1 pois o nome Tucumbó é o 
mesmo que Ticú-mbó, «muitg ticum», 
de ticü, e mbo para exprimir superla
tivo. Nessa coincidencia está patente o 
jogo lingnistico para a denominação da 
c11choeira. 

Esta cachoeira é hoje conhecida pelo 
non1e Cordão, traducção figurada de 
Ticit-mbó, considerando a palavra rnbó 
como a fórma nasal de pó, «fio» ; e, 
.pois, significaria «fio de ticum», que é 
empregado em "cordoaria. Esta traducção, 

, O nome corrupto nada tem com o porém é sem applicação a esta cachoeira. 
peixe tabarana, como é facil verificar ' 
da pritneira syllaba; e~ aliás, o indigena Tucunduva-Aflluente do rio Sa-
não sohia dar denomin~ções a legares, rapuhy, pela marge1n esquerda: no mu
.us~ndo de nomes de peixes, e de outros nicipio de Sarapuhy .. 
annnaes, nem tambem de nomes de ve- A' d t · d. fez 0 t d · 1n a nes e nome o in 1gena 
ge aes e . e ~~neraes. seµ costumado jogo linguístico. Nesse 

~as, é 1nt?it1vo que ao ~orne daquel~e logar abunda a palmeira espinhosa ticum: 
peixe é .devida a corrupçao quanto as e, por isso, 0 nome 'J.ucunduva é o 
duas ultimas syllabas: mudadas ara-ma mesmo que :riéu-ndib-a, «logar de ticum », 

' e1n ara-na. de ticü, e tib-a, mudado o t em nd, 

Tucµm. - Cabeceira do no Pirou-· 
pava: no m~nicipio de Iguape. 

E' certo que no logar abunda ··o ti
cu1n ou tucum, palmeira espinhosa, co
nhecida na sciencia por Astror:aryum 

. 'l'ulgare, e por outras denominações, c.on
forn1e .as especies ou sub-especies Brac
tis; e esta palmeira fornece optimos 
fios para cordoaria. 

·O nome de::;te corrego é Ti-húú, «agua 
turva». De ti, «agua», húú, «lodo, borra, 
fézes, detritos» .. O y , aspirado produziu, 
pelo som, a pronuncia T1>cúú: d'ahi a 
corruptéla.. 

Coincif1indo o nome da palmeira com 
o do corrego, é sem duvida que o in
digena quiz fazer o seu costumado jogo 

. linguístico na denominação · deste cor
rego. 

por causa do som nasal de ticü, signi
ficando «logar natural ». Ma~, tambem 
essa região é pantanosa, inclusive o leito 
e as margens desse ribeirão; e, por isso, 
o nome Tucundúba é o mesmo que Ti
húú-ndib-a, «logar tle agua lodosa », de 
ti, «agua», hµú, «lodo, borra, fézes, de
tritos», tib-a mudado o t em nd, por 
causa do som nasal de 

1

húú, «logar na
tural». 

Con1 effeito, é um ribeirão charcoso, 
tanto no leito, como nas margens: tnas, 
ás suas margens, ha a bundancia da pal
meira ticü. 

Tucúra. - Aflluente do rio 
guassú, pela margern esquerda: 
nicipio de Mogy-mirim. 

Não se trata do orthoptero 
camarão ou gafanhoto, que é 

Mogy
no mu-

saltador, 
em tupi 
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Tucúr -rr, mais f'specia hnente applicado 
ao gafanhoto. E', porém, provavel que, 
naquella região, abunde o gafanhoto, 
que a sciencia deno1nina gryllus, com 
as suas variedades-subulatus (o pon
túdo ), grossus (o barrigudo), niigrato
rius (o de arribação), e outros, entre 
os. quaes o verde; e tan1bem os peque
nitos cantadores, que são os que o povo 
denomina grillo. 

Tucúra, nome do ribeirão, é corrup
téla de Ti-cury , «rio veloz». De ti, «rio, 
agua», cury, «veloz, ligeiro». Esta pala
vra cury póde ser pronunciada breve, 
como neste .nome; visto que póde ter 
ou não som nasal. 

Allusivo á grande correnteza de suas 
aguas. 

E, voltando ao nome tucúr-a, «gafa
nhoto», deixo aqui um esclarecimento. 
O indígena denominava o frade da Or<lem 
·de S. Francisco abaré-tucúra, «parlre 
gafanhoto»: allusivo ao capuz triangular, 
pendente de traz do pescoço. De abá-ré, 
«homem distincto, sacerdote, padre», tu
cúr-a, «gafanhoto». A denominação não 
deixa de ter algum espírito. 

Tucury.-Atll~ente do rio Tieté, pela 
margem esquerda: no m unici pio de S. 
Paulo. 

Tucu.ry, corruptéla de Ti-cury-i, «rio 
perseverantemente muito corrente». De 
ti, «rio, agua», cury, «veloz, ligeiro», i, 
posposição de perseverança. · 

Allnsivo á sua muita correnteza. 

Tumba.- Ilha pequena, que está si
tuada entre a ilha Cardoso e o conti
nente: no município de Cananéa. 

:fumba, corruptéla de T,ij-m báe, «So
terrada». De ty, «Soterrar », com a par
tícula bae (breve), precedida de m, por 
ser nasal o verbo, para formar participio. 

Allusivo a ser coberta de cómoros de 
areia, forn1ados pelas OQdas do mar. 

Segundo o systema dos indigenas, de 
assignalar nomes com som identico ou 
quasi identico, mas corn significados di
versos, para logares varios, na mesma 
região, Tú~-bae era o nome do braço 
de mar, que divide ou separa aquellas 

> 

<luas ilhas, por ser ahi o encontro de 
<luas marés; por effeito de duas corren
tes inversas. Essas duas marés, levan
ta1n as aguas á grande altQra, formando 
bojo e movimentos fortemente ondulados, 
que o povo denomina Trá·rnbalas'águas, 
cuja etymologia desconheço. De túí, « re
bojar, fazer bojo», com a partícula bae 
(breve), para formar participio. 

Tumiarú.~E' o no1ne do porto, de 
que fazen1 menção as chronicas, no rio 
S. Vicente. · · 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, 
nas Me1noria:; para a historia da Ca
pitania de S. Vicente, escreveu: , «Por 
P-sta ou por alguma outra razão que 
ignoro, levantou (Martim Affonso de Sou
za) a viJla no fim da praia de Tararé, 
junto ao mar, én1 siti~ alguma cousa 
distante do porto de Tu1niarú, entre o 
qual e a povoação se intromette um ou
teiro». E, referindo-se ao trajecto pelas 
praias <le Tararé e· de Enzbaré, até á 
ponta da praia, onde então existia o 
forte da Estacada, accrescentou: «Por 
aqui se conduziam para a vilJa as car
gas menos pesadas, e as outras ordina
riamente iam pelo , rio em canôas até 
Tuniiarú ». -

Segundo o mesmo frei GASPAR DA 
~ÍADRE DE DEUS, naquelle Jogar mo
rava Antonio R9drigues, companheiro de. 
João Ramalho, quando Martim Kffonso 
de Souza entrou com a sua armada no 
rio B ertioga, etn 1531. 

Tu1niarú é corruptéla de Temi-luirõ, 
«guardado». De tenii, verbal de particí
pio presente, que sempre deve preceder 
ao verbo, harõ, <~guardar». 

Allusivo a ter sido estabelecido, nesse 
porto, um Registro com ·guardas, quando 
Martim Affonso de Souza fundou a villa 
de S. Vicente. 

Do exposto fica verificado que não é 
nome do logar. 

Turvinho.-· (Vide o nome Tur·vo). 
Este non1e Turvinho ~ , ~penas um 

diminutivo, para distinguil-o do outro 
Turvo, tam bom affluente do Rio Pardo, 
pela margem direita. 

... 
. . 
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Turvo.-Dous affiuentes do Riú Par
do, pela margem direita: nos municipios 
de Espírito Santo do Turvo e de Santa 
Barbara do Rio Pardo. O que desagua 
acima da villa de Santa Barbara, é Tur-
11inho. O outro desagua alguns kilome
tros acima da barra do R·io Pardo, e é 
Turvo. 

Affiuente do ribeirão Bananal, pela 
margem direita: nos municípios de La
goinha e de S. Luiz de Parahytinga. 

Affluente do rio Parah:qbuna, pela 
margem esquerda: no municipio de Par 
rahybuna. 

Dous affluentes do rio Sorocaba, pela 
margem esquerda: no município de Pie
dade. Uin é Turvo; outro é Turvinho: 

Affluente do rio Paranapanenia, p.ela 
margem direita: entre os municípios de 
Itapetininga e de Capão Bonito de Pa
ranapanema, aos quaes serve de divisa. 

Afiluente do rio Jacupiranga, pela mar
gem esquerda: no município de Iguape. 

Afiluente do rio Ribeira de Iguape, 
pela margem esquerda: no municipio de 
Iporanga. 

Affiuente dq rio Paraná, ain<la com 
o nome Rio Grande, pela margem es
querda: entre os municipio.s <le Jaboti
cabal e de Espirito Santo de Barretos. 

Afiluente do rio Paraná, ainda com 
o nome Rio Grande, pela margem es
querqa: no município de Jaboticabal. 

•. 

E outros menores. 
Turi'o, corrupção de 'lü·bo, «aos sal

tos». De tú, «golpe, salto», bo (breve), 
para exprimir o modo. 

São rios e ribeirões encachoeirados e 
con1 saltos innumeros: leito ingrem~, 
entre barrancas. 

No afiluente do Parahytinga, ha uma 
cachoeira e salto na altura de mais de 
dez metros; donde as aguas despenham
se, sobre successivos degráus graniticos, 
com enorme fragor. 

No afiluente do Parahybuna, ha uma 
imponente cascata, com successivos saltos. 

Em summa, o característico destes 
rios e ribeirões é a successão de ca
choeiras e de saltos, com leito · ingreme, 
correnteza extraordinaria, e n1argens altas. 

Nada te1n realmente o nome Tú-bo 
com a corrupção Turi,o, senão que as 
aguas revolt~s são naturalmente turvas. 

Tuvú.-Affluente do rio Parahyba, 
pela margem esquerda: no' município de 
S. José dos Campos. 

Tuvú, corruptéla de Ti-húú, «agua 
turva». De ti. «agua, rio», húú, «lodo 
borra, fézes, 'detritos>;. O ti tem so~ 
guttural. 

Allusivo a 
margens; de 
sempre suja . 

ter lodo no leito e ás. 
sorte que a agua está 
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Ubatuba.-Cidade e porto de mar, 

entre as barras do rio Ubatuba (o grande.) 
e do rio Alagôa. 

A bahia é vasta e abrigada; e seu fundo 
é de 20 a 30 1netros. 

Ubatuba. --Rios que na::ce1n na serra 
n1aritima, e desaguam no oceano: no 
n1unicipio de Ubatuba. 

Ha dous: o uçú e o rrurini. Ibto é, 
Ubatub) -açú e o Ubatu-mirirn. 

Os indígenas denominavatn ubá certa 
especie de canôa; a canôa é fabricada 
de um unico madeiro, que é tornado ôco 
ou concavo, yi-ib-á, «pau inteiro con
cavo», de yí, «concavo, ôco», ib, «arvore», 
á, «inteiro, sem partir» :- o son1 da pro
nuncia é úí-ib-á, contrahido em úí-' b-á. 

Da 1nesma sorte, o nome da canna 
brava ou silvestre não é simplesmente 
ubá, mas sim uíbá, que é a mesma pa
lavra ou no1ne acima, úí-) b-á, por allusão 
a não ter os nós da canna mansa, e a 
ser ôca. O padre A. R. DE MoNTOYA, 
em seu Tesoro de la lengua guarani, 
escreveu huíbá. 

Ubatúba, nome desses dous pequenos 
rios, é corruptéla de Ybiy-atú-bae, «raso 
e curto», y biif, «baixo», atú, «curto, abre
viado », com a particula bae (breve), para 
formar participio, significando «O que é». 
O iy tem som guttural, e quasi não sôa; 
o y inicial é tambem gut.tural:-dahi a 
corruptéla Ubatúba. · 

O Ubatuba maior não tem a extensão 
de mais de se.is kilometros; e o seu fundo, 
já proximo á fóz, pouco excede de uin 
inetro, mesmo no prea-n1ar. 

O Ubatuha menor, ou Ubatú-miri1n, 
não excede de quatro kilometros em seu 
curso; e o seu fundo não excede muito de 
oitenta centímetros, mesmo no prea-mar. 

U batú ba. - Ilhota, no archipelago 
Trapandé: municipio de Cananéa. 

Ubatúba, corruptéla de 1'biy-atú-bae, 
«baixo e curto». De ybiy, «baixa», atú, 
«abreviar, curta», com a partícula bae 
(breve), para forn1ar particípio, signifi
cando «O que é». O :'I inicial, e o iy, 
têm pronuncia guttural; por isso sôa 
Ubaiúba. 

Allusivo a ser pequena e rasa. 

U beraba-Affluente do ribeirão (*), 
pela margem esquerda: no município de 
S. Paulo. 

O trecho ultimo do ribeirão Tapu
xinga, antes de desaguar no rio Jaguary, 
e depois de receber muitos corregos. 

(Vide os nomes Canivete e Tapux,inga). 
Uberaba, corruptéla de I-beráb-a, «agua 

brilhanLe». J.?e i, «agua», -beráb, «bri-
lhar, resplandescer», com o accrescimo 
de a (breve), por acabar em consoante. 

Allusivo ás suas aguas crystallinas. 

Com effeito, esses dous rios, 
:.. pouco extensos, são rasos. 

(") No original está omisso o nome deste ribeirão onde 
nfflúe o Uberaba; mas, para supprir a omissão, dirigimo
nos ao escriptorlo da Commissão Geograpbica. e Geologica 
e alli nos mostraram, Illl. respectiva folha, o ribeirão Ube

além de raba, affluindo no rio Pinheiros, pela margem direita, e 
recebendo, pela margem esquerda, um ribeiro denominado 

• Ubera'fÂ-nka. (Vide os nomes J11,1rubatuba. e PinMiros). 

-

' . 
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U mbahú.-Affiuente do rio Ribeira 
de Iguape, pela 1nargem esquerda: no 
1nunicipio de Iporanga. 

Umbahú, corruptéla de Húú-1nb-aú, 
«manchado do lodo». De húú, «lodo, 
borra, fézes, detritos», nib, intercalação 
nasal, aú, «sujidade, 1nancha». 

Allusivo a ter em varios logares man
chas lodosas. 

Umbéva. - Affiuente do rio Una 
d'Aldéa, pel::i. margem direita: no mu
nicipio de Iguape. 

Umbéva, corruptéla de Húú-rnbé-bae, 
«chato e lodoso». De húú, «lodo, borra, 
fézes, detritos», mbé, o mes1no que pé, 
«chato, plano», mudado o p em mb por 
causa do som nasal da pala".ra anterior, 
bae (breve), para dar a fórma de parti
cipio, significando «O que é». 

Allusivo a estender-se em cbárco, for-
mando inuito lodo. ' 

Una.-Villa, situada no angulo for
mado pela affiuencia do ribeirão Una 
no rio Sorocaba, quando ainda tem o 
nome Sorocabussú: á margem esquerda 
deste, e á margem direita daquelle, do 
qual é mais proximo e que lhe deu o non1e. 

Una.-Affiuente do rio Sorocaba, pela 
margen1 esquerda: entre os n1unicipios 
de Una e de Piedade. 

Aflluente do rio Parahyba, pela mar
gem direita: entre os municipios de 
rraubaté e de Pindamonhangaba 

Afflnente do rio Pieté, pela margem 
direita: no municipio de Mogy das Cru
ze8. E' tambem conhecido por Peroi-á. 

(Vide o nome Perorá). 
Rio que, nascendo na serra marítima, 

desagua no oceano: no município de 
Santos. 

Rio que, nascendo na serra Itatins, 
entre os morros Guacundúva e Botu
cavarú, desagua no oceano, ao sul do 
cabo Juréa. Este rio é confundido com 
o braço ou furo Una do Prelado. Serve 
de divisa aos rnunicipio.s de Iguape e 
de Itanhaen. 

(Vide o no1ne Una do Prelado). 
H.io que, nascendo na serra Pouso 

Alto, desagua no rio Ribeira de Iguape, 

pela margem esquerda, quasi á sua f6z. 
Tem o uome Una d' Aldêa, por confu
são com o atalho que existia pela praia 
ao sul do cabo Juréa E' urn de seus 
aflluentes o ribeirão Una-rnirim. 

(Vida o nome Una da Aldêá). 
Tem sido entendido que o nome Una 

é Hú-na, . «preto» : e, com effeito, coin
cidindo com este significadq, não só a 
côr do terreno, como tamben1 a suji
dade das agua~, será talvez arrojo tneu 
explicar <le outro modo · aquelli· nome. 

Entendo que U-na é corruptéla de 
H-u-na, «revolvido». De h, relativo, 
porque o verbo rü o pede, perdendo o 
r.l «revolver », com o suffixo na (breve), 
para formar supino. 

Sem duvida concorre para is~o a for
mação geologica, terreno carbonifero mis
turado com areia e cascalho; de sorte 
que as aguas cavám buracos no leito, 
e, formando rodornoinhos, são turvadas 
com as fézes em contínuo movimento. 

O effeito é o mesm·o, tanto em uma 
explicação co1no em outra :--as aguas 
denegridas. J\ias, o indígena denominava 
quasi serripre os rios e os ribeirões, não 
pela côr da agua, mas pela formação 
de seu fundo ou leito, de suas margens 
altas ou baixas, de sua8 cachoeiras, saltos 
e corredeiras, e de · seus alagadiços. 

Una do Prelado.-Este nome na<la 
te1n com o rio Una~ já descripto, como 
recentemente tem sido entendido. 

(Vide o nome Una). 
Era a designação dos dous portos, para 

os que viajam entre Itanltaen e Iguape; 
e nada mais do que isso. 

Uma cousa é o rio Una, outra cousa 
é o braço ou furo, que era atalho para 
ir ao Porto do Prelado, traducção cor
rupta de 0-naí-peraíê, «atalho do caminho 
em communicação con1 o porto». De o, 
reciproco, para expritnir comn1unicação», 
naí, «porto», peraiê, «atalho de caminho». 
Depois, o porto no Suá-mirim. 

o conselheiro MARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
u1na viagem mineralogica .Pela pro'iJincia 
de S. Paulo no anno 1805, a'Ssim des
creve esse trajecto; «Embarquei no no , 
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de U ria, ·que eu chamava antes rio ''. da 
p~eiencia pela sua largura, e, depois foi 
por .uni braço até o porto do Prelrulo, 
do qual vae dar-se por terra á praia da 
Juréa .. . Andei uma grande parte da 

. pr.aia da J uréa, e vim ter · ao. porto de 
Suarnirim, onde em'barquei e vim ter 
á ribeira de Iguape . . . » 

O ,. indígena, usando d'aquelle n.ome 
0-naí-peraíê, assignalou o .braço ou fnro 
communicando os dous portos supra rnen
cionados. 

Una do Prelado é simpJ·esmente um. 
disparate. 

Una d' Aldêa.-Este nome não tem 
relação algunla com aquelle rio Una, 
.aflluen'te do rio Ribeira de. Iguape, já 
mencionado. 

(Yi<le o nome ·una). 
Era simplesmente a designação dos 

d-0us portos em con1municação-o deno
minado do Prelado e Suá-1niri1n, muito 
conhecidos pelos que viajam entre Ita
nhaen e Iguape. 

São cousas diversas esse rio Una e o 
atalho pela praia da Juréa para ir ao porto 
de Buá-mirim, ou deRte ao porto deno
minado corruptan1ente db Prelado. 

Já transcrevi, a proposito do nome 
[!na do Prelado, o que a respeito es
creveu o conselheiro MARTIM FRANCISCO 
RIBEIRO DE .Â.NDRADA, em seu Diario 
de u1na via,gem mineralogica pela pro
víncia de S. Paulo no anno de 1805. 
Agora, vou transcrever algu1nas palavras 
do dr. CARLOS RATH, nos Fra,qnientos 
Geologicos e Geographicos: ·«. . . dahi 
(Suá-mirim), toma-se a pé pela praia do 
J ureia até o canal do rio Una do Pre
lado ... » 

Portanto, o non1e Una d' Aldêa é uma 
.. corrupção de o .-na2-haiê, «atalho de porto 
a porto». De o, reciproco, para exprimir 
communicação, nai, «porto», haiê, «ata-
lho». · 

,Allusivo ao travessio pela praia da 
Juréa. 

E' necessario que não se confunda isto 
com o furado ultimamente projectado 
para communicar o rio Una supramen

. cinnado, com o Sitá·rnirim, visto que o 

~ 

nome -.o .. n.ai::i.haiê ' já 'existia " no> sé~ule 
XVI, quanto aport~u .a B'}rti6ga :M~rrtirn 
Affonso de Souza :--era antigo travessio 
dos indi.genas ·e sem arte . human,a. 

. . Urupúpungã;-Cachoeira; no rio Pa-: 
ran,á, acima da f óz do rio Tieté. 

UrubúpÚn!Já, corrupç.ão de Y,-rü-1nbú
pú-nguá, «golpes d~ arrebentação, estre .. 
pito, e rodomoinhos». De y, relativo, rü, 
«revolver», tnbú, «estrepito, ruido»; pu, 
de pú,q, «arrebentar», nguá, fórma pasal 
de quâ, «golpe, pancada». 

A palavra rü nasalisa todas as outras: 
por isso 1nbú, em vez de pú, e nguá, em 
vez de. quá. " . 

AIJusivo a arrebentarem-se com es
trondo as agua~ d_e encontro ás pedras, 
formando depois rodomoinhos, muitos e . . 
success1vos. 

A traducção do nome corrupto urubú7 

pungá, seria «urubú inchado». Sitnples~ 
mente um disparate, tratando-se-de uma 
cachoeira. 

Urubuqueçáva.-Morro granitico, á 
margem esquerda do rio Juquery. E' 
tam bem conhecido pelo nome Dôce~ · 

(Vide o nome . Dôce). 
Urubuqueçáva, corruptéla de Y-bir

áquâ-çába, «erecto, cotn ponta alta». De 
y, relativo,. b·ir, «levantar, alçar», áquâ, 
«ponta», çaba, verbal por acabar em a 
a palavra aquâ, con1 fórma de particípio 
para exprimir o modo. 

Por ser altissin10, e ponteagudo., a cor
ruptéla foi feita por Já pousarem urubús; 
pois que urubú-quê.çába significa «pouso 
de urubu». De urubú, ave conhecida, 
quê-çfiba, participio de quer, «dormir, 
pousar». Acabando ern r, o participio é 
feito con1 çába, segundo a lição do padre 
Luiz FIGUEIRA, ern sua Arte de gra1n
matica da lingua brasilica. 

Urubúqueçáva.-Pequena ilha, hoje 
conhecida por José Menitio: entre os .mu
nicipios de Santos e de S. Vicente. 

E' realm·ente urubú-quê-çaba, «pouso 
de urubús». Conheço-a. 

Ururay.-S.erra e ribeirão, u1na e 
outro mencionádos nos titulos de ses- 1 
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maria de Pedro de Goes, de 10 de Ou
tubro de 1532, e de Ruy Pinto, de lo 
de F~vcreiro de 1533. 

No ultimo titulo ha mais clareza: «E, 
atravessanqo o dito caminho (de Pira
tini1n), irá pela mesma .serra (o ~erro 
alto que vae sobre o ·mar) até chegar 
sobr~ 'o valle de Ururay, que é da banda 
do norte das dita,s terras, onde a serra 
faz uma fenda por uma sellada, que 
parece que fenece por alli, a qual serra 

. 'é mais alta que outra por alli ajunta e 
cl'ella que vem por ·riba do valle de Ura
ray, da qual aberta cabe uma agua 
branca; do alto desta dita barra desce 
directamente ao ~rio Ururay, e pela veia 
d'agua irá abaixo até se metter no mar 
e outeiros escalvados ... » 

Fiz os maiores esf 01:çqs . para inter
pretar o non1e Ururay, applicado á serra 
e ª<? ribeirão: não o consegui. 

Entendo, portanto, que esse non1e Uru
·ray foi attribuido á serra e ao ribeirão, 
sómente por estarem na região e1n que 
existia a grande tába de Piheróbiâ, noine 
este corrompido em Piqueroby, a qual 
era assim denominada, segundo o des
creveram os chronistas. 

URU > 

Ururay, nome de tába, é manifesta
mente corruptéla de Y-rú-rai, «geração, 
nação». De y, relativo, ru, «áccrescentar, 
augrnentar, crescer em numero», rai:, o 
mesmo qua tai, «filho». 

Allusivo a ser essa a tába principal, 
onde estava o chefe da fa1nilia, o chefe 
da na"ção. 

Mesmo o nome deste chefe, Pi-he'Kóbiâ, 
«centro fixo e superior», coincide para 
aquella explicação do nome Ururay :
pi, «centro», heróbiâ, «autoridade, con
fiança, respeito, obediencia, honra, estima, 
credito, fixidez». 

A filha deste chefe, que v1v1a mari
talmente com Antonio Rodrigues, por
tuguez, quando em 1531, ao canal Ber
tio,qa aportou a armada de ~Iartim 
Affouso de Sousa, é a progenitora indi
gena das principaes famílias da Capitania 
de 8. Vicente e 8. Paulo, como o mos
trei na obra AlílJumas Notas Gen~alogicas. 

Não era chefe ,qoiá-ná; era tupi. 
(Vide o non1e Piratininga). 
Ne1n de outro modo é ·explicavel a 

sua autoridade invocada, quando appa
receu e fundeou em Bertià,qa aquella ar
ruada. 

-
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Vacan.-Pequeno corrego entr~ os 
municipios de S. Paulo e de Conceição 
dos Guarulhos. 

Vacan, corruptéla de I-acang, «arroio». 
De i, «agua», acang, «seccar ». 

Allusivo a não ter curso perenne, senão 
no tempo das chuvas ; seccando mesn10 
quando o verão é rigoroso. 

Vaccanga.- Morro granítico, no mu
nicípio rle P arnahyba. 

Vaccanga, corçuptéla de Y-acang-a, 
«O cabeçudo». De y, relativo, acang, 
«cabeça», com o accr~scimo de a (breve), 
por acabar em consoante. 

Allusivo a não acabar em ponta, como 
outros da mesma região. 

Vaporunduba.-Vide os nomes Gua
purunduba e Ivapurunduba. 

Varadouro.- Affluente do rio Ita
nhaen, ·pela margem esquerda : no mu
nicipio de Itanhaen. 

Varadouro, corrupção de Haro-ndwru, 
«in1pedimentos, e estrondo». De haro, 
«impedimento», ndúru, «estrondo».

Allusivo a ser muito encachoeirado e 
com quédas; de sorte que as aguas 
fazem muito estrondo. 

Varadouro.-Cataracta, no Rio Par-
do, affluente do rio Mogy-gua~sú. 

(Vide o nome Pardo). 
Cataracta, no rio Ribeira de Iguape. 
(Vide o nome Ribeira de Iguape). 

• 

Varadouro.- Canal para ligar o ri
beirão Ararapira, no município de Ca
nanéa, com a bahia Parandguá, na pro
:vincia de Paraná. 

E' obra deste seculo. 
A denominação deste canal é portu

gueza :- canal para Vflrar de um a outro . 
mar, sem precisar navegar o oceano. . 

Vassununga.- Afl1uente do rio Mo
gy-gua.ssú, pela inargem direita: entre 
os municipios de S. Simão e de 8anta 
Rita de Passa Quatro, aos quaes serve 
de divisa. 

Vassununga, corruptéla de Y-aie-çu
nunga, «muito ruidoso». De y, relativo, 
,aie, «muito>, çunü, «fazer .ruido>, com 
o suffixo nga (breve), para formar su
pino. 

Allusivo a ser encachoeirado, produ
zindo o embate das aguas estrondo 
grande. 

Veados (Rio dos).-Afiluente do rio 
Santo Ignacio, pela margem direita: no 
municipio de Rio Novo. 

Atlluente do rio Pary, pela margem 
esquerda: no município de Campos Novos. 

E' denominação portugueza, dada por 
caçadores. Sem duvida são ribeirões apro
priados ·.para a espera de veados. 

Verâva. - Serra, no municipio de 
Una. 

Vera1,a, corruptéla de Beràb·a, «res• 
plandecente». 

.. 

. , 
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Allusivo a entrar como elemento de 
sua estructura o micaschisto. que tem 
brilho n1ctallico. 

Vermelho.-,Tide os nomes Rio Ver
melho e Nlorro Vermelho. 

Victoria.- Ilha pequena, a leste da 
ilha S. Sebastião: no munidpio de Villa 
Bella. 

Victor1·a, corrupção de Bi-tóre, «ele
vada e torta». De bi, «levantar, alçar, 
elevar», tore, <.:torta, torcida». 

Allusivo a ser alta, com n1ontanha, 
cuja ponta mostra-se torta. 

Deste morro, cuja altura é de cin
coenta metros, mais ou menos, sepa
rou-se enorme pedra, formando alli uma 
cava, en1 cujos paredões forarn outr'ora 
insculpidas inscripções e figuras colori
das de Yermelho e preto, por mãos in
dígenas; e, entre as figuras, a do sol 
com uma cruz, varios círculos, uma figura 
humana co1n a cabeça e o pescoço ern
plumados. Pelas ossadas lá encontradas, 
é de crer que alli houve u1n ce1niterio 
dos indígenas. 

Os farejadores de riquezas enterradas 
acreditan1 que existe alli «thesouro oc
culto». 

Villa Bella.-Villa, na ilha S. Se- Votuparim. - Morro, no municipio 
bastião. de Parnahyba. 

(Vide o nome S. SP,bastião). ·votuparim, corruptéla de Mbo-ty-pyri, 
• . «a pique, e pontúda». De mbo, parti-

Virtu~~~ (Agua). - Fonte mineral, 'cula activa, ty, «pÓnta», pyri, . «a pique, 
no rnun1c1p10 de Cunha, no logar Serra. a pnuuo». 

(Vide o nome Serra). 
Fonte medicinal, no muµicipio de Bro

tas, proximo á serra Dourado: · 
lVide o nome Dourado). 
Fonte medicinal, no município de Una. 

E ha outros na rnesma região. A agua 
jorra de uma pedra enorme. 

Fonte medicinal, . no município de Santa 
Cruz do Ri<;> Pardo. 

Fonte medicinal, nos morros proximos 
á cidade de. Iguape. 

Votupóca. -:i\iorro, no inunicipio de 
Xiririca. 

Votupóca,.corruptéla de Mbitú-póg-ca, 
«vapore~ estourados». De rnbitú, «vapor, 
bafo»~ póg, «estourar, cstrondar», com 
o sufixo ca (breve), para formar supino. 

Allusivo á sua natureza vnlcanica, sol
tando vapores com estouros. 

Estes · n1orro tem a altitude de mais 
de 800 metros, acima do nivel do mar. 

Viúva. - Pico granitico, á margem Voturantim. -Morro 
direita do rio Tieté, na fila de morros 1de Parnahyba. ' 

no município 

ponteagudos, paralella á serra· Japy: 
entre os municipios de Parnahyba e de 
Cabreúva. 
· .. Viúva, corrupção de Y-iib;.a, «em 

haste»·.- De y; . relativo, iib, «ha~te, mas
tro», com o accresciino de a (breve), por 
acabar em· consoante. 

AUusivo á'. sua estructura : granítica, 
fino ·e. ponteagudo. 

. ' ' 

Vorá.- Morro, no~ municipiQ de Bom 
Successo. . 

Vorá, corruptéla ~de · :Mbo-r.d,' «desa-; 
tado». De mbo, partícula, activa, rd, 
«desatar». · • 

Allusivo a ser derrocad(} .. , • 1 

Voturantim, corruptéla de Ibity-1'ã-ti, 
«<evaporação semelhando nuvem». De 
ibity, «nuvem, nevoa», rã, «semelhar, 
não ser, parecer», ti,· «evaporação, fumo»>. 

Allusivo a ter constante1nente o cume 
envolvido em vapores, que parecem nu
vens. 

Com o no1ne Voturantim, ha tambe[Jl 
o grande s~lto no rio Sorocaba . 

(Vide o nome Boturantim). . ' . 
' . . 

Voturuá.-. Cachoeira, na serra qile 
atravessa a ilha Guayaó ou S. Vicente, 
desde a villa deste nome até_ á cidade 
de Santos. 

f 
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.Voturuá, corrupção de Mbo-ta-ruá, 
«damnosa>. De mbo, particula JICtiva, 
tarúá, o mesmo que ha,rúá, «damnoso, 
prejudicial». 

Allusivo a serem aguas pr~judiciaes á 
saúde. 

Informam-me, porém, que é nestas 
. aguas que grande parte da população 

da villa de S. Vicente usa! 

Voturuçú.- ·Brejo, no 1nunicipio de 
S. Paulo, freguczia de N. S. da Penha 
de França. 

Voturuçú, corruptéla de Yú-turuç'l:Í, 
«brejal extenso». De yú, «Charco, brejo», 
turuçu, «grande, largo, extenso». 

' 

Voturuna. - (Vide o nonle Botu
ru,na). 

Vuna-S~rra, no municipio de Naza
reth: é proximo á Oantareira, pelo lado 
nordeste desta. 

Una, corruptéla de H-ü-na, «revol
vida». De h. ·relativo, ·ü, o mesmo que 
hü, «revolver», com o suffixo na (breve), 
para formar supino. Por causa do h re
lativo, hü. perdeu o h. 

Allusivo a ter em desordem o cume, 
por estar despontada, co1n as pedras es-
palhadas. · 

. ' 
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Xiririca.--Villa, á n1argen1 direita do suflixo ca (breve), para forn1ar su-
rio Ri'.beira de Iguape. - pino. 

Xiririca.-Affiuente do rio Ribeira de 
Iguape, pela n1argem esquerda: no mu
nicipio de Xiririca. 
. X ·iririca, corruptéla de Tiriríca, «ar

rastado». De tiriri, «arrastar~, com o 

Allusivo a ser muito lento em seu 
curso. 

Desagua cm um pequeno sacco ou en
seada do rio liiócira de Iguape . 

' 
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AMERICA (*) 

O nome «Amarica» proveio realmente de Vespncio? 
ou é nome que os primeiros exploradora~ ouviram aos indigenas? 

, Memoria l ida per ante a «Sociedad e dos Homens de 
Lettras de S. Paulo», na sessao de 23 de De
zembro de 1888, pel o dr. João Mendes de A l
meida, seu presidente. 

-------.----------
( RECTIFICADA E CORRIGIDA) 

Esta questão só neste seculo tem sido 
vigorosamente levantada, a proposito da 

" (") Na. Rwue Scientifiqtu, de Pariz, publicada. sob a 
direcção d.e CHARI,J>S RICJIET, caderno de 6 de Setembro 
de 1800, contido no fomo XLVI, est:í á pag. 316 uma no
ticia sobre a Origem indigena. do nome «America». l!: como 
esta notida estava indicada pelo dr. ,João Mendes, cm suas 
notns avulsas, e. guardada em sua pasta, é nti'l trnduzil-a.: 

«Pa~ece agora demonstrado que o nome Arnerica, dado 
a um dos con tinen tes, é de origem indígena e n:lo, como 
era geralmente acreditado, nm nome de proveniencia ex
trangeira. Eis a historia desta questão, tal coruo a dá M. 
Alexis M. G., na Hevue française. 

cO floren1ino Americo Vespucio tinha, até nossos dias, 
gozndo da honra de haver dado seu nome ao hemh;pherio 
descoberto por Christovam Colombo; e, ao que parece, esta· 
opinião baseava-se unicamente sobre a proposta que, em 
1507, fizeram os monges Hylacomylus e João Basin, de 
Saint-Dié, na Lorraine, onde appareceu, pela primeira vez, 
em um tratado de cosmographia, o nome America applicado 
a esse hemispherio. 

• 1'tlas, os bis to1fadori>s do Bmsil, ha cerca de cincoenta 
annos, têm posto cm duvida esta opinião commum, attri
buindo a origem do nome America ao nome de Maraca., 
que é o deus principal dos indigenas brasileiros. 

«Esta duvida augmentou singularmente quando, em 
1875, l\1. Marcou, geologo dos Estados Unidos, acreditou 
ter descoberto a origem~deste nome no de uma povoação 
e de uma montanha de Nicaragua, as quaes tmrinm ainda 
hoje os nomes AmerriqwJ e Los Amerriques. 

Todavia, nos ensina o Boktim da ~ociedade de Geo
gt·aphia .Americana (1SB6), o Presidente da Republica de 
Nicuragua affirn1a que o nome da dita montanha se escreve 
-Amerrisqitc tcom um s), e além clisso, segundo M. H11alo, 
aliás amigo de l\I. .Marcou, este nome não ó encontrado cm 
livro algum tle his toria antcrio1· aos ulLimos cineoenta ll!rnos. 

•Por outl'o lado, confo1·mc o Courrier des Etats- Unis, 
M. Bcnt, a unica autoridade invocada por :\1. )'farcou, diz 
que, na época da descoberta, os. habitantes era1n Aztecns 

forma l contestação que o historiographo 
}f. F. DE NAVARRETE, em sua Cole~r:ion 

em cuja língua não existe o som da lettra r, de sorte que 
não podia sahir delles uma palavra que pudesse ser 0t·to
graphada Amerrique ou Amsrrisque. 

cPor sua vez, M. Harrisse confessa. que não achou 
montanha no logar indicado por M. Mároou, em qualquer 
carta, nem e m qualquer narração do tempo das descobertas. 

cEmfim, emquanto que M. Marcou pensa que o pre
nome Am.erico, que Vespucio trnzi\\, era apenas um a;ppel
Udo pro\'enionte da dit.'l. montanha, M. Hamy assígnala 
uma carta antiga, vendida pelo proprio Amerigo Vespucci, 
muitos annos antes da descoberta do novo continente. 
Pode-se, pois, suppor, com Humboldt, que este prenome 
Amerigo, de origem gothica ou allemã, se teria introduzido 
na nomenclatura italiana e portugueza. 

«Até então, portanto, a proposição de M. Marcou, por 
t-ngE>nhosa que fosse, carecia de provas concludentes: des
truira ó credito do florentino Vespucio, som fü[ar, entre
tanto, as duvidas sobre a existencia e o r,iome da montanha 
assignalada. 

«l\fas, eis que aqui interveiu, em 1882, l\i. Lambert de 
Saint Bris, um sabio franco-americano, o qual em uma 
longa e interessante dissertação que lhe custou muitos annos 
de investigações nos dous mundos, estabeleeeu com provas 
rplevantes o indigenato do nome America. Com effeito, 
elle chamou a a ttenção para n umerosas denominações ana
logas: .Amaraca., Ameriocapana, Amaracapana, etc., nas 
relações historicas das pl'imeiras s.itunçõcs dos hespauhoes 
nessa parte do mundo. 

cSegundo o historiador hespanbol B errem, os nave
gadores Vcspucci e Ojeda, desembarC'ando cm 1499 na costa. 
de Venezuéln, acharam o porto de Maracapan , que Raleigh 
chama Ameriocapana, e Humboldt, Amaracapan. Ora, como 
a viagem de Vcspucci e de Ojeda data de 149U, vê-se que 
a palavm America, sob diversas f.órmàs impostas pela or
tographia phonetica da idade média, era conhecida oi~ 
annos antes da proposta de Hylacomylus para a denomi
nação ~as terras novas. E' preciso notar que a palavra 

.. 
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de los 11nages e descubri·mientos (1), oppoz 
& fama perpetuada de ter Vespucio to-; 
cado terras do Brazil, por conta do rei 
de Portugal, visto como este cosn1ographo 
nunca deixou <le estar ao serviço dos 
Reis <ie Castella. 

Já no seculo XVIII o abbade PRÉ
vosT, Histoire générale des voyages (~), 
escreveu que foram um artificio de Ves
pucio as cartas por elle dirigidas a Pedro 
8oderini e a Francisco Pedro de Medieis; 
nas quaes fizera a descripção de terras 
e cousas do Brazil, dizendo-se então ao 
serviço de D. Manoel. Re(de Portugal (3). 
O historiogrnpho hespanhol l\I. F. DE 
NAVARRETF;, supracitado, completou, neste 
seculo; a su~peita do abbade PRÉVOST: 
tanto mais que esta suspeita ficara cor
ro~orada com documentos -.. officiaes pu
bheado~ por J. B. MuNoz, ·e1n sua His
toria del Nue1;0 Mundo (4), entre os 
quaes uma cedula régia, datada de Burgos, 
aos 22 de l\'Iarço <le 1508, elevando a 
Vespucio a piltJto em chefe, com os ven
cimentos annuaes de 50.000 maravedis, 
e mais a gratificação de 25.000. 

.. 
\ P_an ou ,pana, accrcscentada nos nomes precedentes, signi-
fica term ·ou paiz, s~gundo R<?sny,.Brasseur de Donrbourg, 
Del C!lnto, etc .. A~sim, Amerwcapana quer dizer: terra. da 
.Amerioc:a ou .Amerwa, segundo a oriograpbia da idade média. 

' Além dis_so, esta palavra é um suffixo geral que os indige
na:s apphcam aos nomes de súas cidades, taes como Empa
repan, Curiapan, Sioripan, Copan, os Mayas d-0 Mayapan, etc. 

.«Demais, ~· de Saint Hris achou o nome Maracapan 
cscr1pto com tmta vermelha em muitas cartas da epoca. 
Conf.orm.e Humb?ldt, o nome .Amaracapan, que designou 
a pr1me1ra coloma bespanbola em terra firme, so estendeu 
pouco a pouco a toda a costa, entre o cabo Paria e o cabo 
de la Vela, e depois a uma vasta província que, como dizem 
o f~de Pedro Simon o outro!', oomprehendia aii outras 

· muitas colonias. • 
o:O nome-provincia da .America-sc vê no atlas de 

· Apiane,_ em 1520, e se appllca logo, em cartas postel'iores 
ao contmente do Sul, depois ·ao continente inteiro formand~ 
a nossa quarta parte do mundo. 

. ·<Em res~mo, .º indig~nato do nome «America> • parece 
· sahir ·com evidencia da discussão. O 'florentino Vespucci 

perde co~ isso a sua aureola do padrinho de baptisu10 do 
novo contine~~· mas é lavado da accusação de ter querido 
usurpar os direitos do grande descobridor Christovam Co
lombo; _por outro lado, os historiad~res, como os geograpbos, 
não mais terão de lan:ientar que deixasse dfl ter sido appli
cado o nome Colombia a esta parte do mundo pois que 
o nome Amer·ica lhe pertencia de facto, mesmo' antes da 
descoberta pelos europêos. 

· (1) '.Çomo I, Introducção. Madrid, 1825. 
(2) Tomo XIV, 6, 9. Pariz, 1757. 
(3) Eis as palavras do abbade PRÉVOST: c:Lcs rela~ 

tio~s ~· Amoric Vespuce contiPncnt le recit de doux voyagcs 
qu 11 fit sur la mêmo côto (du Brcsil), au nom d'Emma
nucl, roi de Portugal. Mnis lcs dates en. sont fausses et 
c'est en quoi. consiste l'i;nvostu_1·e: car il est prouvé JJar 
lous les ~moignages eot1t61nporains, que, dans les temps qu'il 

. nomme, li était employé à d'autres expéditions>. 
(4) JUAN BAUTISTA MuNoz, Historia del Nuevo Mundo. 

~d,rid, 1793. 

Accresce a tudo isto, como razão deci
siva, o facto de não terem os historio
graphos portuguezes mencionado o nome 
de Vespucio nas expedições de 1501 e . 
de 1503 por conta do Rei' de Portugal; 
apezar de já então estaren1 publicadas 
aquellas cartas na Raccolta delle na11i
gaxxioni e viaggi, por J. B. RAMUSIO (5), 
e sem e1nbargo da referencia a uma na
vegação de Vespucio até ao 55º gráu, 
por PEDRO MARTYR, em seu De Orbe 
Novo, publicado e.rn ~Iadrid, no anno de 
1536. E, em verdade, porque e como ex
plicar o silencio de JOÃO DE BARROS (6), 
de ANTONIO GALVAM (71, de DAMIÃO DE 
GoEs (8), de JERONYMO OsoRIO t9), de 
J.>EDRO DE MAGALHÃES GANDAVO (10), 
de GABRIEL SOARES (11), e de tantos 
outros? Quem [melhor poderia attestar 
que Vespucio serviu nas duas expedições 
.portugu&zas de 150 L e de 1503, do que 
os historiographÓs a chronistas portu
guezes do ~eculo X VI? A notabilidade 
de Vespuciu como cosmographo, se com 
effeito elle houvera servido naquellas ex
pedições, impunha a menção de seu nome 
nas respectivas Relações de viagem (12). 

Por accrescimo, levanta-se o argu · 
mento tirado do nome verdadeiro de Ves
pucio, ALBERICUS V ESPUTIUS, como foi 
publicado en1 1505 e en1 1506, nas Re
lações de viageui então impressas; não 
podendo por i~so, ter este transmittido 
ao novo continente descoberto o nome 
Ameriea, n1esmo que de facto houves::;e 
servido nas duas expedições portuguezas 

(5) Este .T. B. RA11rns10, geographo e chronista, era 
natural de Vene2a1 e fallcceu em 1557. Sua obra supra
citada é em tres volumes in folio. Veneza, U.õf•-1559. 

t6> JOÃO OE BARROS, Decadas. Lisboa, 1553 . 
t7) ANTONIO GALVAM, Tratado de ... todos os desoo· 

brimentos antigos e modernos qu.e são feitos em a era de 
1550. Lisboa, 1563. Hn outra edição de 1731. 

(8) DAMIÃO DE Uoxs, Chronica à'El-Rei D. Mano6l. 
Lisboa, 1566. 

t9l JERONYll!O OsoR10, De rebus Emmanuelis, Lis
boa, 1571. 

(10) P. M. GANDAVO, Historia da prwincia do Santa 
Crux, a q·ue vitlgarmente chamamos Braxil, Lisboa, 1576. 

(lD GABRIEL SOARES DE SouzA, Roteiro geral e des
cripçâo da fosta do Braxit, escripto em 1587. Lisboa '1816. 

(12) Com·em ler o (tue o VISCONDE DE SANT.ARltM es
creveu na Memoria sob o titulo Recherches historiqU-0$, cri· 
tiques et bibliographiques sur Americ Vespuce et ses VO'IJagcs. 

A edição anterior, de 1836, tambem feita em Pariz e 
na língua fra.nceza, pol'(im mais resumida, tinha. o titulo 
Recherahes sur .Americ Vcspuce, et sur ses prétenducs décou
verUs eni 1501 et lõOa . 

Este notabilissimo escriptor portuguez, acompanhaudo 
NAVARRETE, derruiu implicitamente a fama de descobl'idor 
do :Brazil que Americo Vespucio obtivera em 1507 . 
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de 1501 e de 1503. E. em 1555 era treme:nt nomée AM-E'R.IQUE et plusieurs 
ainda impresso em Basiléa Grynceus terres et isles decuverts des notre temps. 
navigationum Alberici Vesputii epitorne. E J. DE LERY, historiando a expedição 

E, pois, Arnerico, se não foi dado a de Villegagnon,, em sua obra publicada 
Vespucio por cognome, desde 1504, por em 1578, tomou para titulo: HistO'ire 
ser-lhe attribuida a descoberta do con- d'un voyage fait en la terre du Brésil, 
tinente austral do :Novo Mundo, · elle autre1nent dit AMERIQUE . 
proprio o teria tomado como signal de Esta designação do Brazil pelo nome 
ter sido o primeir.o cosmographo que America, desde a sua descoberta e re
tocára terras do Brazil. E, neste seculo, conhecimento, deveria ter tido uma razão 
1820, JOHN J-'uccoKc, em suas Notes de ser; repellida, por não verdadeira, a 
on Rio de Janeiro and the southern proveniencia do nome Americo, attri
ports of Braxil, 1,808-1818, começou buido a Vespucio. 
por duvidar que o nome America pro-
viesse de Vespucio, senão que, ao con- Deixando de parte a pretenção do 
trario, este cos1nographo accrescentára padre G. FouRNIER, em suas Memoires 
ao seu o appellido A1nerica, á seme- de la 1narine française, de ter sitl,o des
lhança de Scipião-Jtfricano, como ven- coberto o Brazil, antes de Pedro· Alva
cedor da Africa. res Cabral, por normandos e bretões 

Foi HYLACOMYLUS, pseudonymo de que, em fins do seculo XV, haviam che
MARTlNHO W ALDZEE~ULLER, o pritneiro gado até ao rio S. Francisco, é certo 
que em sua Cosmographice Introductio, que Alouso de Hojeda., acompanhado de 
impressa em 1507, publicou o nome Vespucio e do piloto biscainho Juan de 
Arnerica como o do territorio que Ves- la Cosa, em Junho de 1499·, percorreu 
pucio dizia ter descoberto e reconhecido, a costa do Brazil, por copta dos Reis 
a expensas e em caravellas do Rei de de Castella, desde a fóz do rio Apody 
Portugal, segundo as já referidas cartas (Rio Grande do Norte) até á do rio 
escriptas a Pedro Soderini e a Francisco Arnaxonas. 
Pedro de Medieis, já então publicadas Nem ha necessidade de referir as 
em Veneza. E os mappas, quP, em prin- viagens de Vicente Yartez Pinzon e de 
cipios do seculo XVI, designavam o Diego de Lepe, em 1499-1500, tan1-
Brazil, traziam conjunctamente o 410me bem por conta dos Reis de Uastella; 
A1nerica, applicado ao territorio brazi- porquanto alguns contestam a estes na
lico. Um desses rnappas, sob o titulo vegadores que elles houvessem tocado 
No·vus Orbis, nomeava o continente meri- a costa brazilica ao sul da fóz do rio 
dional Insula Atlantica qudm rocant Bra- Arnaxonas. Basta aquella viagem de 
xilii et Americarn. E SEBASTIÃO MuNs- Alonso de Hojeda, exactamente desde a 
TER, em sua Cosniographia Uuiversalis, fóz do rio Apody (13), en1 direcção norte, 
impressa em Genebra, 1544- 1550, es- para deixar bem averiguado que o nome 
tampou uni mappa-n1undi, no qual, uni Arntrica é de origen1 tu pi; e que, se 
pouco ao sul da linha equinocial, · foi Alberico Vespucio accrescentou ao seu 
escripto A1nerica vel Braxilii Insula. nome o appellido A1nerico, foi por t~r 

Por sua parte, os francezes, em cons- sido o cosmographo nessa expedição hes
tante trafego com os indígenas, desde pa~hola, conhecendo desde então esse 
o Ceará até o Rio de Janeiro, no seculo pa1z. 
XVI, denominaram A1nerique esta re- - -(1-3)-A-JIOdy, corrupção de' Apong11, «enche-se, ou on
' gião. grossa, em si mesmo». De apij ou ai>ong, «inc~ar,encher-se, 

engrossar» , y, «mesmo, em s1 mesmo, por si mesmo>, 
Foi assim que F ANDRÉ THEVET ce- - Com effeito, segundo o padre A YRES DO CAZAL, em 

' • ' sua Corographia Brasilica, «O rio Apody corre quasi sempre 
lebre COSffiOgraphü, ·IDaS IllUltO fOffiUil- por terreno plano, onde ba var ias Jag~ QUC J?OllC03J?OUCO 
cista como historiorrrapho IJUblicando em lhe resti tuem as aguas, qnc !'\l:tS chems lhes mtrodu:i.:1mm .. 

• o ' • 'l'odas secram nos annos que não sri.o chuvosos .. 
1558 um folheto denominou-o: Les sin- E é. esta a terra alagada aos cinco grr~os ao sul da lin~a 

la •t f, d l 'D A t t · equinocial, de quo as cllronicas fazem menç.'io, a propos1to gu ri ex e a .L1 rance n ar ique, au- cL'\ expedição de Hojeda. 

, 
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Navegando da fóz do rio Apody para 
o norte, é avistada a serra Ibiapaba; a 
qual, segundo a descripção feita pelo 
padre JOSÉ DE MoRAlfS, em sua His
toria da Cornpanhia de Jesus na ex
tinta província do Maranhão e Pará, 
torna-se conhecida, «pela sua altura e 
grandeza, por balisa certa das observa
ções da nautica; porque, principiando-se 
a levantar junto ao mar, vae crescendo 
sempre a sua eminencia. mais .' de vinte 
legoas. ao centro, desviando-se da costa 
até o rio de S. Franci'sco; e daqui vae 
continuando, em umas partes mais alta, 
e em outras mais deprimida. até fixar 
na serra dos Orgãos, no Rio de Janeiro, 
donde ba quem diga (porém, aem fun
darnento que convença) vae topar com 
as cordilheiras do Chile.» E o mesmo 
padre accrescentou: «Tem esta serra no 
seu principio, ao que parece, seis legoas 
de largo, levantando-se entre os dilata
dos campos de uma e outra parte os 
seus lados. . . Da banda en1 q ne fica a 
costa é quasi inaccessivel, porque. cor
tada como (l" prurno, parece uma nutra
lha, .fabrica da natureza, e imperfeição 
da arte. ti\o alta que assombra as mes
n1as nuvens, e aos n1esn1os oJhos tira a 
vista.» 

t\1elhor ou mais exactárnente do que 
o padre JOSÉ DE MoRAES, descreveu 
esta serra-geral J. G. DA FONSECA, na 
Breve noticia das serranias, de que pro
cedern as cachoeiras do rio da Madeira, 

cantins, que se engrossa com grande 
numero de riachos vertentes da mesma 
serrani:;i, se encaminha esta ao rumo de 
oéste, e, como se fosse uma balisa ter
minante dos dominios que pagam fluido 
tributo ao Oceano, reparte em distancia 
de mais de duzentas legoas as agoas em 
caudalosos rios, uns que buscam no rumo · 
do norte terminar seu curso no celebre 
e grande rio das 1 A1naxonas, e outro 
p&ra o sul a fazer o Rio da Prata ou 
Paraguay . . . No referido rumo de oéste, 
fazendo varios meio-circulos de monta- · 
nhas e lançando muitos braços para o 
sul (não consta que tamben1 para o norte) 
se vae dilatando a serrania até finali
sarem os Campos Parcixes . .. » (14) 

Esta serrania, segundo o mesmo J. 
G. DA FONSECA, arredando-se daquelles 
campos, paralellos ás fontes dos rios Ma
deira e Jahurú, _,.«busca a margem do 
mesmo Madeira, deixando o rumo de 
oéste, e acompanha este rio no de oes
noroéste por espaço de mais de cento 
e oitenta legoas; e, voltando com o 
mesmo rio para o nordeste por espaço 
de sessenta legoas, fórma as Cachoeiras, 
até que na altura de B gráos de lati
tude austral, etn que deixa as.~primeiras, 
busca o rumo de oéste, em cuja direc
ção se perde de vista; e será provável 
se irá unir com as serras do Perú, que 
fazem a 1nencionada cordilheira dos 
Andes. » 

escripta em 17 49: « ... Cordilheira que, Pois bem: é esta serra-geral, desde 
fazendo frente ao ~1ar do Norte,. co~- ,a ponta septentrional, denotninada Jbi
tean_~o t~do o B~az1l desde a cap1tan1a á-pába (15), por ser ahi como que cor
do Ceara, ~ e cam1nh_ando ao sul,_ faz o tada a prumo, até 0 cabo de Santa 
cabo. de Santa Mana, p~omontono que l\1aria, á margem esquerda do Rio da 
termina a ponta septent~1onal, por onde Prata, inclusive as ramificações, espe
desemboca o grande Rio da Prata no cialmente a divisoria das bacias dos 
mar d_o Paraguay. Esta dire~ão, tra~ a ·dous grandes rios, Arnaxonas . e Prata, 
serran!a, quando em altura de 23· gr~os desde a rnargern esquerda do rio de S. 
da latitude austral, logo ao. sul. da v1Jla Francisc(), em direcção occidental, com 
de Santos, lança outra cordilhetra desde varias curvaturas, até os denominados 
o logár chamado Serra do lr'Iar, que, 
penetrando o sertão em varios rumos, 
se ramilica por todo o continente das 
Minas Geraes e Goyazes. Finalmente 
depois que desta cordilheira nasce no 
districto de Goyazes o celebre rio To-

(14) Nesta trauscripçào bem como na anterior, pro
curei conservar a orthographia dos dous escripto1·cs. 

(15) Segundo o padre A. R. DE ~1oNTOYA, em seu 
Tesoro da la lengua guarani, a palavra yápába é particípio 
do verbo há, «cortar, talhar», precedido do y, relativo, e 
retendo o pá do supiuo e accrescentando ába. 

l bi-áp' -dba, «terra talhada», ibi, .. terra». 
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OampQs Pareeis (16), á margem direita 1 nos mappa_s A1nerica vei Braxiiii in- · 
do, rio Guaporé ou simplesmtt.nte.Aporé(l7) sula . 
na distancia de algumas leguas, arrazan- Sern duvida, .A.lonso de Hojeda e Al
do;-se ao ápproximarem-se· da margen1 berico Vespucio, navegando do rio Apody 
direita do rio ][adeira (18), e seguindo para o norte, ouviram aos indigenas esse 
a ligar-se á ·cordilheira Andes, é, digo, non1e, ·e, ouvindo-o, suppuzeram ser o 

: esta serra-geral que tinha o nome tupi da região inteira. Dahi o nome A1nerica, 
Haimé-_1"1i-iquê,, contrahido em Hai- escripto nos referidos mappas . como o 
mé-r'-iquê, «lado da frente a piqpe». do territorio brazilico; certamente por 
De haínié, «a pique, a prumo», ri; «fi·en- já . ser cOnhecido .e constar das <lenomi
te»', iquê, «lado, costa». O accento pre- nadas Rela.ções de 'viagem. 
dominante está ern rné; e, por isso, as Para patentear q não ajustada era a 
palavras ri e iqué, alén1 de contrahidas, denorninação tupi a essa serra-geral, vou 
são pronunciadas breves B corridas, se- transcrever da Relação da missão da serra 
gundo a lição do padre LUIZ FIGUEIRA, de Ibiapába, pelo p~dre ANTONIO VIEIRA, 

em sua Arte de gra1nmatica da língua o que este notabilissimo jesuita esr,re
brasilica. veu, se betn que desconhecepdo inteira-

rnente a parte prolongada pelo sertão a 

'o nome Haimé-r'-iqttê, sendo ma-. 
nifestamente o dessa extensissiina. con.li-

. lheira. acima descripta, a qual é como 
uma mur.alha que defende dos furores 
dó mar a 'parte do continente meridio
nal, en1 que está o Brazil, até o isthmo 
de Panamá, é allusivo só a essa região; 
e, portanto, bem escreverarn os antigos 

(16) Es~e nome Gatnpos Pareeis é corrupção de Caá
pó-pô-a-ro-oi, «chapadões extensos, pegados uns aos outros». 

. De Gaá, «monte»-1 pó, o mesmo que ,~ó, particula ·p~ra. ex
primir grand~za, lar~m·a ou e'tc?sao, no sup~rlat1vo, e, 
repetido; pó-pó, exprime a contmmdade~ a-ro-ci, o mesmo 
que api, «pegar,. juntar, . unin, com a mtercalaçã~ ?e 1·0 
(breve) partl tomar act1vo aquelle verbo e expr1m1r ao 
mesmo tempo acommunicação de uns cbapadões com outros. 
Por con tracçào, Caá-pó-p' -a-ro-cí. 

Estanào o accento aguQ.o na pillavm caá, o accrescimo 
pó se pronuncia breve, segundo a regra ensinnda pE>ló padre 
Lmz FIGVEIRÀ) em sua :Arte de grammatica da lingua bra-
silica. . 

· Portanto este nome nada tem com uma supposta naçã,o 
indígena Pareeis. · Assim de.nomina.dam os portuguezel'! a 
nação indigena que abi tinha suas aldeias; estragando o 
nome Oaá.-pó-p' -a-ro-r;i. 

(17( ÀJ>Ó-rehé, <;succes_sivamcnte saltos•.. Este rehé 
soffre contracção, soando re. . 

Gu-apó-rehé «successivamente aos saltos». A part1cula 
gu, é reciproco. ' A palavra rehé soffre a contracção sobre
dita. 

Alldsivo aos innumeros e seguidos saitos que este rio 
dá, ao desc.er da serra. Depois, torna-se alagadiço. · 

Os hespanlíoes o denominaram lthenex. 
(18) A histo1ia de que o nome },ladeira fôra posto a 

este rio pelo explorador Francisco de 1\Iello Palheta, em 1'725, 
por causa dos grandes troncos de ai:vores que fluctuavam 
em suas aguas e embaraçavam a navegação, é simplesmente 
irrisoria. Em todos os grandes rios é isso um facto or-
dinario. -

Madeira é coriupr.;ão de Jfã-ndi-yere, «impedimentos e 
muitas voltas». De '11'.!à, «impedimento, embaraço», ndí, 
.:muitos», yere, «volta». Allusivo, não aos taes tronc~s de 
arvores, mas ás muitas cachoeiras exploradas e descr1ptas 
por .J. G. DA FONSECA, em 1749. . 

E' tambem conhecido pelo nome Caia.ri, corruptéla de 
Quâi-ari, ~successivumeute cstre~tado o~ ape;t.a~~». De 
quM, •npertar-se, es~reitar-se», ari, po.~pos1ção, s1gmficando, 

. neste caso, «success1vamente». A.llus1vo aos montes m:u·
g-inaes que o estreitam. 

dentro: 
<t-lbiapába, que na lingua aos natu

raes 'quer dizer terra-talhada, não he 
uma só serra, como vulgarmente se cha
ma, senão muitas serras' juntas, que se 
levantam ao certão das praias de Oamu
ci (19) ... : são todas formadas de um \O
chedo dúrissimo e em partes escalvado 
e medonho, e1n õutrâs cubertas de ver
dura e terra lavradia ... Da altura destas 
serras não se · póde dizer cousa certa, 
triais que são itlth;i:;imas, e: .que se sóbe, 
ás que o pe.rrrlittem, ~om maior trabalho 
da respiração, que dos mesmos pés e 
mãos, de que he forçoso usar en1 muitas 
pa.rtes. l\'las, depois que se chega· ao 
alto dellas, pagão inuito bem o trabalho 
da subida, mostrando aos olhos um dos 
mais forrnoso·s paiheis qrie por · ventura 
pin,tou a natureza · em outra parte do 
mundo, variando de n1ontes, valles, ro
chedos e picos, bosques e campinas di
latadissimas, e dos longes do 1nar. no. 
extren10 dos horizontes. Sobretudo olhan
do do alto para o fundo das serras, estão 
·Se vendo as nuvens debaixo dos . ·pés, 
que, con10 he cousa tão parecida ao t~éo, 
não só causam saudade~, rrias já pa:réce 
que e~tão . pro1nettendo o mesmo · que 
se ven1 buscar por estes desertos.» · 

!.19) G1i-amocy, «alisado». R<lforencia á praia, que . 
.não é senão a margem da ten-a alisada pelas ondas· 
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" O ·melhor ·é· q\ie 'o ·nome Ameríca fói~ chuvas, p.or ·. it_npedireril. as· nroqtanhas . 
desde 1570, estendido pelo CP,lebre' g~o- que .os vapor~s .do· Atlantico . o bafejem • .. 
grapho flamengQ 4BRAHAM ÜR'f.ELL, (~O) « . •. E' da maior ·evidencia que esst~ · 
ao continellte boreal. · E os povos .dos denominaÇã-0 da cordilheira e dos 1~0-
Estados-Unidos· pretenden1-se por -isso chedos, Amérique ou Arrtéric, é um n.o~ne . 
·os verdadeiros -arnericanos, forn1ando a indigen~. cuja terminação em iqite· qu 

·. · organisàção politica . Unitecl-States of' ic, é commum em nornes de logares, na 
America ! E os $eus publicistas tiram lingua dos índios Leuca ou Chonlales; 
desta denominação a esperança, quiçá da America central e de uma parte do 
mesmo a certeza, de que sua nação traz Mexico; este nome, sem duvida, ten1~se 
e1n si nm destino continental! perpetuado desde a descoberta do Novo-

Mas, nem mesmo o geographo francez ~fundo,- intacto e sen1 alteração; em-con
JuLES MARCOU (21), que fez aos Esta· sequencia do estado de cotnpleto isola:
dos-Unidos e paizes proximos varias mento" em qu~ esses indios têm vivi
viagens a bem da sciencia, logrou con- dó, denomínando, ainda hoje, ·como ern 
firmar a pretenção desse povo, na ~Ie- 1502 quando Colombo os visitou, Amé
môria que publicou ~o Boleti1n da So- riqite ou A-rnéric essas duas montanhas. 
ciedade . Gedgraphica de Paris, de Junho .... Este norne Arnerica, synon'imo do 
de 1875. Ainda que entendendo que o paiz do ouro por excellen.cia (22), é na
nome Arnerica não proveit;t de Vespucio; tural que se houvesse espalhado .nos 
:só encontrou junto ao lago Nicar(.f,gua portos do mar das ln dias Occidentaes (23), 
o nome Aniéric como designando as ter- e tlepois na Europa; e pouco a pouco 
ras altas ou cadêa de montanhas entre penetrou no continente europ~u: e é 
Juigalpa e Libertad, província de Chon- assin1 que o professor-livreiro de Sain"t
tales, prolongando-se de um lado no Diê, junto aos Vosges, ouvira fallar desse 
paiz dQs indios Carcas, e do outro no nome Anierica, sem · conhecer seu valor, 
dos indios Ramas. excepto como designando um paiz ,das 

' ' . 

Tran&crevere~, já traduzidos, alguns Novas Indias, mui rico em ouro. Como · · · 
· t.rechos daquella Me1noria: essas descobertas faziam então o as-

« Pois bem:-- é entre esses Curcas e sumpto das conversações geraes, Hyla-:
Ra1nas que se encontra o . logar deno- comylus, de Saint-Diê, pseudonin'.lo .de 
minado A1néric ou A1nérique, formando MARTINHO vVALDZEEMULLER, não co
un1.a cadêa de montanhas, a rr1aís ele- nhecendo outras Relações impressas além . 
vada (perto de 3.000 pés), que serve de das de Albericus Vesputius, publicadas 
linha divisoria _para as aguas que se es- en.1 latim em 1505, e em aHemão em 
côam no Atlantico e para as que se -1506, julgou vêr nesse prenorúe Albe
lançam no lago Nicarág-ua. Na opinião ricus a origem do nome corro·mpido e 
·dos que têm visitado esta cordilheira, alterado de Amérique ou Améric; r_e- · 

. ... é ella das mais altas: vista de longe, novando a fabula do golfinho, elle to1nou 
apresenta pincaros nús e rugosos, iso- o Pireu por um homem, e denominou , 
làdos, com enormes roturas ou rochas esta terra de conformidade com o unico 
escarpadas perpendiculares, de côr hran- qome dos· navegadores que chegára ~ 
ca; accrescen:do que sua mesma eleva- sua noticia e que ap·resentava alguma 

· ção divide o territorio em duas partes ·analogia con1 a palavra Àlfnérique ou 
'inteiramente distinctas e totalmente dif- Améri'.c. Para isto foi-lhe preciso modi
feren~es em clima: a leste, bosques tm- ficar e torturar o prenome de V~spu
penetraveis, ,com chuvas quasi continuas; cio;.' . . e féz Americus ! Desta sorte, · 
ao oéste, um paiz arido e ·secco, sem segundo o meu modo de vêr, foi ~m· 

consequencia de um erro de Hylµco~ 
(20) Este geographo é .mais conheci<l.o pelo nome em 

latim Á BRAHA?rl ORTELIUS. Publicou em 1570 o primeiro 
atlas que apparccea no scculo XVI, sob o ti tulo Theat'l"lim (22) E ', pois, tudo isto um roml\DC,e d,e geographo; 
orbis terrwrwin ; e em 1596 o seu Tlwsau'l'Us geographi&us. porquanto os indigenas, nesta.- d~nomina_ção, não. teriam · 

(21) Este notavel geographo traneez, n.a viagem de cogitado em ouro. 
1853-1854. esteve a0 serviço do governo dos Estados-Unido~. . (23) Em contraposição ás Irídias Orientàes, na Asia, 
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mylus que o nome aborigene . do Novo 
Mundo, Amérique ou A1uér/c, foi euro
peanisado, latinisado e ajustado co1n o 
nome do filho de AnastaQio . Ves.pu~!o» .. 

~1esmo admittindo que seja verdade 
o que JULES !vlARCOU relata quanto ao 
non1e Arnéric ou Aniérique, é certo que 
isso não destróe, ao contrario confirma o 
qu~ deixei demonstrado, relativamente á 
Serra-geral do Brazil. Essa 1nontanha do 
Estado de Nicarágua é sem duvida o p1 o
longamento da denominada Andes; e 
esta cordilheira se estende desde a Pa
tagonia, atravessando o Chile, o Perú, 
o Equador, a Columbia, a Nova-Granada, 
a Costa..:-Rica, até Nicarágua. Ora, se
gundo a descripção feita por J. G. DA 
FONSECA, e já retro transcripta, a Ser
ra-geral do Brazil, ern sua ramíficação 
de léste para oéste, depois de formar o 

.. . divortium aquarurn das bacias dos gran
des rios Anzaxonas e Prata, «busca a 
rnargem do rio Madeú·a, deixando o 
rumo de oéste, e aco1n panha este rio 
no de oesnoroeste por espaço de mais 
de cento e oitenta legoas; e, voltando 
com o mesrr10 rio para o nordeste por 
espaço de sessen~a legoas, fórn1a. as Gà
choe1:ras, até que, na .1 altura de 9 gráos 
de latitude austral, em q'l1e deixa as 
primeiras, busct:t. o rumo de. oéste, em 
cuja direcção se perde de vista; e será 
provavel se irá unir com as serras do 
Per,ú, que fazem a mencionada cordi
lheira dos Andes». Por ventura, a nlesma 
denominação Haimé-r' -iquê acompanha
ria esta extensíssima serra continental 
até o lago Nicarágua: e é certo que 
são da lingua tupi, não sómente os nomes 
de logares no isthn10 Panamá, senão 
muitos no continente septentrional. 

O mesmo nome Nicarágua, o que é 
senão uma corruptéla de denominação 
tupi'? E tambem o é o nome Pananiá. , 

no leito, e ás ilhas graniticas ou pedras 
pontcfl.gudas no seu ambito. 

l/anamá .• corruptéla de Pá,i"!,-n·â-mà, 
«móntão empiµado entre dous)>. De páu, 
·«intermedio, entre dous», n, intercala
ção nasal, ã, «en1pinar, erecto, em pé», 
1nã, «montão, impedirnento>. AlJusivo á 
altissima tnont3nba que fórma o ·isthmo; 
referindo-se o indígena ao obstaculo para 
a commu·nicação dos dous oceanos. 

O isthmo era, porém, designado com 
o nome especial Cóí-ta-ri, «·pegados um 
com o outro»> ; exprimindo que era ahl 
o ponto de união dos dous continentes. 
De cóí, «pegarem-se duas cousas d·e 
modo natural », com o suffixo ta (breve), 
para formar supino, ri, posposição para ex
prinlir reciprocidade. Os bespanhóes cor
romperam este nome em Costa-Rica. (25) 

Que o nome AMERICA só era appli
cado, nos primeiros tempo~ das desco
bertas, ao territorio do continente. a.ustral, . 
e portanto correspondendo sómente á 
grande cordilheira já descripta, affirmou-o 
ANTONIO HERRERA y TORDESILLAS, em 
sua Descripmon de las lndias Ocmden
tales, nos seguintes precisos termos: «A 
parte das Indias do Meiodia, injusta
rnente chamada A1nerica, é toda a que 
está descoberta desde Nombre de Dios 
e Panamá, ao sul, en1 que se incluem ' 
terra-firme, nos reinos do Perú-Cbile, 
que O:) Indios chamam Chüi.> (26) 

Não faça duvida a phrase «injusta
mente chamada A1nerica», porque A. 
HERRERA estava sob a influencia da 
fama espalhada de ter Vespucio dado o 
nome a este continente QOmo seu des
cobrid9r; e, por co1n bater as pretenções · 
de Vespucio, foi que usou de palavra 
«injustamente». Mas, o ponto capital 
ficou perfeitamente affirmado : isto é, o 
nome A1nerica era sómente daquella 
parte do continente austral, não podia 
ser ampliado ao continente boreal, e, 
portanto, os povos dos Estados-Unidos 
mal e indevidamente se dizem ameri
canos. 

(25) Allusivo a ser mesmo abi, na extremidade suiieste 
do lago de Nicarágua (onde J. MARCOU encontrou o nome 

(24) A palavra ndi, não sendo precedida de outra com Amet'ica), o ponto de tmião dos dous continentes. 
som nasal, é pronunciada ni. (26) Esta· obra foi publicada em Madrid, 1601. 

Nicaráqua, corruptéla de Ndi-quâr
áquâ (24), «muitos póços e pontas». De 
ndi, «muitos», quâr, «buraco, poço, fojo», 
áquâ, «ponta». Allusivo aos sorvedouros 
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Em geral, as. denominações indigenas 
têh1 sido deturpadas: nos pritneiros tem
pos, pelos conquistadores, e posterior
mente, pelos viajantes e .explo.radõres 
estrangeiros. 

O Brazil, porém, teve a felicidade ·de 
entreter, durante mais de dous seculos, 
as missões da Companhia de Jesus: de 
sorte que os padres, tendo uecessidade 
de aprender a língua tupi para a pré
gação aos aborígenes, tornaram-se instru-

. mentos da conservação de todos esses 
nomes de serras, rios, lagos e logares. 

Já neste seculo vieram ao Brazil 
varios exploradores; e estes quasi com

de rio! Assim: Jaguary, «rio da onça», 
Piráhy, «rio do peixe», Corurnbatahy, 
«rio de corumbatá»; sendo, aliáç;, muito 
certo que, na lingua tupi, o i para de
signar «rio, agua», precede sempre o 
outro nome ou a outra palavra, quando 
não ha razão especial e grammatical 
para ser posposto. 

Breven1ente publicarei o Diccionario 
geographico indt~gena da provinlia de 
S. Paulo; e, nesta obra, serão patentes 
os erros em que têm laborado aquelles 
que não duvidaram acceitar as traduc
ções ou interpr~tações de MARTIUS e de 
outros. 

pletaram a obra de destruição, embora O indigena foi sempre muito correcto 
sem apagarem as denominações, n1as nas denominações; as quaes, de facto, 
traduzindo-as a seu modo. C. F. PH. deveriam representar exactamente o ob
DE M·ARTIUS (27), naturalista allemão, jecto denominado. E, só por isso, é facH 
não hesitava em interpretai-as: por exen1- verificar que não eram baldos de espi
plo, só porque o nome acabava em i rito e de sciencia. 
ou y, entendeu elle que era designação • 

I 

(27) Glossa.ria linguarum brasilit-nsium . JOÃO ~lENDES DE ALMEIDA 
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