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PREFACIO 

_ Resolvemos editar o Diccionario Geographico da Provincia de S. Paitlo, 
obra do finado doutor João l\fendes de Almeida, ·destinada á aviventação da ao
menclatura geographica tapi, isto é, á interpretação dos nomes dados pelos in
dígenas ás localidades que depois constituiram a Provincia, hoje Estado de 
S. Paulo. 

Ninguern ha que, tendo estudo da lingua tupi e dos costumes dos in
digenas americanos, deixe de contemplar, nas denoniinações tupis das localidades, 
a sua admiravel significação descriptiva. · 

Para o indígena, a denominação dos logares não era dada com o pouco 
escrupulo co1n que o fazemos; para elles, a instituição do nome era uni caso de 
n1uita ponderação e conselho. O dr. João l\1endes tiron dis8o a mais solemne 
contraprova, procurando uma origetn observavel e verificavel,· quer na geographia 
da localidade, quer nos ele1nentos e na estructura gram1natical do vocabulo tupi. 
Elle cogitou de todas as difficulctades possíveis e teve o maximo escrupulo e1n 
não desviai-as. 

Na n1aior parte desses nomes indígenas, sem necessidade de conside
rai-os eivados de corrupção ou de corruptéla, revela-sf', á primeira attenção e 
traducçãÕ, o oonceito da mente que os 1nstituiu; em outros, é evidente a oorruptéla 
e, em outros, a corrupção. 

No exame das corruptélas, o dr. João Mendes ponderou que os elemen
tos das palavras são formados de elementos mais simples, que consistem no 
soni, no ruido e na resonancia; elle ponderou que as vozes mais faceis de 
emittir são, em primeiro logar, as roxes hvres, representadas sómente pelas vo
gaes, quer puras quer nasaladas; elle ponderou que todos os sons laringeos, 
modificados por estreitamento parcial ou total do tubo vocal, isto é, quer sejam 
voxes constrictas, quer sejam vo~es explodidas, são de mais difficil emissão. Elle 
não deixou de attender ás graphias prinlitivamente adoptadas pelos nossos his
.toriadores, pelos nossos chronistas, pelas autoridades, nos actos officiaes, pelos 
tabelliães, nos instrumentos publicos, e pelos particulares, nos n1ais antigos 
instrumentos privados; mas, applicando as leis naturaes aos factos e ás cir
cumstancias, recorreu tam bem, para a reconstrucção da forma primitiva do voca
bulo, ás leis da phonologia, maxin1e naquelles casos em que a graphia latina 
não tinha caracteres para representar exactamente a pronuncia tupi. 

Na verificação das corrupções, o dr. João Mendes, evitando dar exagge
rado valor á força corruptora dos vocabulos, jámais resvalou para o eapricho 
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ou para a phantasia. Elle teve em vista as regras do 1nethodo experimental, 
entre as quaes ha uma que previne o observador contra o espirita de systema; 
mas, isto não quer dizer que 'deixe de ser observada a raxão da existencia e a 
fórma primiti?!a dos nomes portuguezes. Quasi todos os nomes portuguezes, 
dados não officialmente aos logares, obserrada a sua raxão de existencia e a sua 
fórrna pri1niti1:a, foram nomes tupis hoje alterados por- corrupção, en1 conse
quencia ou da difficuldade da ·pronuncia da palavra tupi, ou da semelhança con1 
a palavra portugueza no soni, no ruido, ou na resonancia. Esta tendencia -do 
,europêo é reconhecida por todos os viajantes e exploradores, assim como pelos 
missionarios; e, ainda ultimamente, o dr. Theodoro ~ampaio, um dos notaveis 
talentos do nosso n1eio scientifico, na sua Me1noria sobre o tüpi na geographia 
nacional, cap. IV, n. 131, a~sigtialou perfeitamente esta tendencia européa, re
ferindo corrupções como estas: Nhanditi em . Jean Dory e - Jandovius / Para
cauri en1 Pero Cavari1n e Pero Cabari'go; Sernanityba e·m Simão de Tyba e 
João de T,i;ba. ~' muito natural, pois, que avultem, na· nomenclatura geogra
phica de S. Paulo, corrllpções sen1elhantes; e, por isso, o dr. João l\!Iendes as
signalou, por exemplo, os nomes Affonso, Ma/.hias Péres, Rapidos de Santo 
Ignacio, etc., como corrupções de Ahõce, 'Mbotiyoyére, OrapaTcndihatiahoce, etc:, 
e não prestou-se a conjecturar a existencia de indivíduos .de que ninguem dá 
noticia, ou a realisação de factos indeterminados. Prevenir-se contra o espírito de 
systema não quer dizer .que deva ser repellido o espirita do systema, para que se 
torne predominante o espirita dos outros syste1nas. U n~ sao dominados pelo sys
tema das lendas e nar1ratú;as 1na1is ou menos phantasticas, outros pelo syste1na 

·elas expli'cações xoologicas, ou trns pelo 8yste11ta das expli'cações botan·icas, outros, 
erigindo em systema a falta de syste111a, acreditam nas mai s disparatadas expli
cações, chegando mesmo a affirn1a r que :l.S denominações de logares eram sim
ples flatus 'voeis sern significação alguma. 

. Sobre todos estes systemas, o systenta _qcogra]Jftico leva immensa vanta-
gem, por ter encontrado a sua· prova plena na observação e na 1ierificaÇão. O 
b'ystenia geographico é o que se acha ue accordo con1 os costumes indigenas, 
attestados pelos viajantes que ~e demoraran1 e viveran1 entre elles; o systenia 
geographico é o unico que acha confirmação na estructura da língua tupi, por 
mais rigorosa que seja a applicação das regras grannnaticaes dessa língua; e, 
quando, por excepção, o systenia geographico n1'io acha confirmação rios ele1nen
tos componentes do vocabulo tup1, nem por isso a excepção deixa de den1ons
trar o genio da raça, ou a sabedoria do indígena. Nestrs casos excspcionaes, o 
vocabulo signitica, ou a existencia de molestias endemicas, ou a indicação 
de perigos permanentes, ou a abundancia de productos pro-veitosos, ou factos 
frequentes. Além disso, muitos viajantes, explon1dores e missionarios, attestam 
que os indígenas sobiarn dar nomes com som identico, ou quasi identico, a lo
gares varios na mesma região, significando, porém, differentemente: n1uito sabios 
na formação dos nomes locaes, pois estes deveriam designar os caracteres phy
sicos da cousa non1eada, e não eran1 definitivan1ente acceitos senão após- delibe
ração em assembléas nqéturnas, faziam os indígenas admiravelmente aquelle jogo 
linguístico, quando tinha1n de dar nomes a rios, lagôas, montes e outros logares 
na 1nes1na região. O padre Ivo D'EvREUX, na sua obra Viage1n ao norte .do 
Braxil nos annos de 1613 a 1614, assignala perfeitameute este costu1ne dos in
digenas. 

N en1 ha que extranhar, nesse ponto, a superioridade intelleetual do indí
gena. O 1nesn10 padre Ivo D'EvREUX, no seu testemunho insuspeito, affirma 
que os indigenas do Brazil sont beaucoup plus aisés à civiliser que le co1nnrun 
de nos paysans de ]l'rance. E o padre MANOEL DA NoBREGA, etn mais de uma 
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das rartas escríptas de 1549 a 1560, attesta a ca<ia passo, mesmo em outros 
assumptos, a potencialidade intt>llectual e n1oral <lo indig~na. 

E, poü~, que razão, de ordeui experi1nt>ntal, dá o direito de considerar a 
raça indigena brazileira como inferior, en1 potencia intellectual, ás raças euro
péas? Nenhuma. A craneologia e a craniometria, essas preoccupações de certos 
sabias de gabinete, ~ivados de rnuitos preconceitos, não resistiram ás prin1eiras 
criticas e cahiram, arrastando em sua quéda, não só as cubagens de MoRTON 
e outros, con10 as consequencias que desses dados arbitrarios a vaidade civilisada 
quiz ainda mais arbitrariamente deduzir. Se o nlethodo linguistico, mesmo se
gundo os ultimos dados da scicncia européa , é o unico capaz de servir de cri
terio para a determinação dos caracteres n1oraes <las raças, a verdade é que, 
segundo attesta1n os proprios europêos mais autorisados (isto é, os europêos 
que fizeratn observação prupri·a), a lingua tu pi póde co1npetir com as mais fa
mosas e mais perfeitas. 

. E, mais, que razão de urdem physiologica, que razão de orde1n psyco-
logica, nos autorisariam a negar ao· indige na a capacidadé para a synthese? 
Porque seria o seu espirito, rnaxilll e na contemplnção da natureza, despido dessa 
operação da mente, commum a tod os os l1om ens? Que razão mesmo ha para 
attrihuir ao indígena um espirito absolutanzeute inculto? Nenhuma. Ao con
trario, a historia, e n1es1no a observação actual, posto que relativamente, nos 
mostram os indígenas do Brazil com as suas classes superiores, com os seus 
horr1ens de religião, con1 os seus horuens políticos, con1 os seus sabios, assim 
con10 nos mostram, entre os civilisados, mesmo entre aquelles que ainda hoje 
entratn no paiz, rr1uita gente inculta. Não adtnira que haja quem pretenda que 
o indigena brazileiro seja destituido até da possibilidade de conceber idéas geraes, 
ou antes, idéas universaes ; pois, os antigos philosophos norn-inalistas e_ os mo
dernos sensistas absolutamente recusam, não só aos homens selvagens, como a 
toda a n1ente humana, a concepção dq, itnü:ersal. Mas, admir'a que haja quem 
affirme que nenhuma lingua barbara possúe palavras para exprimir idéas univer-
_saes,--isto é., O conceito do uni COJJllnuni a muitos: as palavras abá, «homem», 
cunhã, «mulher», rnbae, «cousa», seriam sufficientes para responder a isso, se 
tivessemos de defender sómente os nossos indígenas. Seria longa a série de 
argumentos com que a verdadeira escola anthropulogica demonstra que toda a 
.menté humana concebe iuéas universaes e que o conhecimento preciso e com
parativo dos indivíduos é facto rudirnentar da natureza humana. Se assim é 
quanto á generalisação, como negar ao indigena a capacidade para a synthese? 

Aliás, mesmo entre os po1ygenistas, muitos reconheceram essa superio
ridade na estructura das línguas indígenas da A1uerica. Um delles, o notavel 
RoMANES, na sua obra sobre a Ecolução nzental do hornern, consagrando cinco 
capítulos á philologia comparada, comquanto se incline á hypothese, não só po
lygenetica, como polytypica, das línguas americanas, assignala (pag. 247 da tra
ducção franceza de H. DE VARIGNY), entre as linguas agglutinantes, «o grupo 
«polysynth.etico, que é o dos selvagens desde a Groelandia até a Patagonia», e 
accrescenta: «A feição caracteristica destas linguas consiste na composição inde
<dinida das palavras por syncope e ellipse. . . A polysynthese consiste na fusão 
«com C<Jntracção, taes das palavras componentes perdendo suas ultimas, taes 
«perdendo suas primeiras syllabas» . Outro sabio, inglez como o anterior, citado 
por TARDE, nas ·L ei·s da Imitação, con10 um consummado philologo, e pelo 
mesmo ROMANES (pag. 250 da referida obra), affirma no seu livro Introduction 
to the Science of langage, a vantagem das formas precisas e v1:vas nas linguas 
monosyllabicas, e accrescenta, quanto ás línguas agglutinantes, o seguinte: «As 
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«linguas agglutinantes, por sua vez, têtn sobre as linguas flexionaes a importante 
«Vantagem da composição e decomposição das partes constituintes e da distincção 
«das relações grarnrnaticaes. . . Na realidade, quando examinamos de perto o 
«principio sobre que repousa a flexão, vemos que elle corresponde a uma facul
«dade logica inferior á que produz a agglutinaçâo». São observações que, re
lativamente ao ponto que nos interessa, têm extraordinario valor; pois, se a prin
cipal objecção fei~a ao systema de interpretações do dr. João l\'.lendes,-é a pre
tendida incapacidade do indigena para a synthese, são de grande valor as lições 
de sabios europêos, insuspeitos quer por sua filiação doutrinaria, quer por sua 
filiação ethnica, quando affirmam, até como feição caracteristica das línguas in
digenas da America, exactamente a polysynthese. 

Negar ao indígena a abstracção, a- analyse, a refiex ão, que . nada mais 
são do que especies de attenção, seria negar-lhe até a linguagem, que nada 
mais é do que um processo de abstracção, de analyse e de reftexão. Nenhum 
viajante~ nenhum observador, deixa de reconhecer que os indigenas abstraem e 
dão nome ás suas abstracções; nenhum viajante, nenhum observador, deixa de 
reconhecer que os indígenas reftecteni e compara1n; nenhum viajante, nenhum 
observador, deixa de reconhecer que os inaigenas analysam, syntetisa1n, genera
lisam. E os exploradores, os . míssionarios. e, en1 geral, os viajantes que se de
moraram e viveram entre os indigenas, narram, até como ,predicado especial da 
raça, a habilidade con1 que elles encerram, em un1 ternio co1nplea~o, muitas idéas 
simples e mesmo muitas idéas compostas. · ·" 

Na maior parte desses nomes indigenas, como jfi dissemos, revela-se, á 
prirrreira attenção e traducção, o conceito da mente qu_e os instituiu; em outros, 
co1nquanto a interpretação seja nlais difficil, não ha necessidade ele recorrer a 
conjecturas para verificar-se a confirmação do systema e genio da raça: basta 
applicar, com rigorosa observação e experiencia, a logica da hypothese; e, então, 
ver~mos que o ind1gena, nesse assumpto, não · era futil como o eii·ilisado e que, 
para o indigena braxileiro, o nome era tambem· o «monogramma da razão da 
cousa». Se, pois, em alguns casos, o dr. João Mendes recorre a proqabilidades, 
estas são hypotheses fundadas, e não rnéras conjecturas; e, quando recorre a · 
analogias, funda-se na marcha ordinaria dos aconteci1nentos Ju,1;rnanos, concluindo 
sempre de factos conhecidús e veri'.ficaveis. 

«A hypothese, diz CLAUDE BERNARD, é o ponto . de partida necessario 
de todo o raciocinio experimental. Os proprios mathen1aticos forrnam hypotheses, 
experimentam, induzen1». Ternos á vista u1n livro do notavel ERNEST NAVILLE, 

· intitulado-La logique de l'hypothese, onde, depois de refe.tir-se ao citado CLAUDE 
BERNARD, a BACON e a outros, diz: «A hypothese é a s~1nente de toda a 'Ver
dade; recusar systematicamente, ou em absoluto, a h7Jpothese, é o 1nesmo que 
recusar toda e qualquer sem~_nte por existiren1 sementes infecundas». 

O mesmo autor mo.stra co1no, principalmente na investigação das causas 
e dos, fins dos factos, assim como das classes e leis qµe os regulam, encontra
mos, sempre e por toda a parte, a hypothese.· Depois de estabelecer os princí
pios directores da hypothese, em physica, biologia, psycologia e nas scienc.ias e1n 
geral, passa o citado autor a deter~ínar a differença entre a hypothese e a con
jectura. · A hypothese deve ter base de obserração e 1neios de verificaçfio. Por . 
base de observação devemos tomar, não sómente os factos, mas as leis que re
sumem um grande numero de · phenomenos. Os meios de verificação variam, 
não só com as épocas, como tambem com as condições, por isso que ha hypo
these.s que póde.m ser verificadas pelo exercicio dos sentidos activados pela 
a_ttenção, e hypotheses que reclamam appare1hos e instrumentos de precisão. ·A 
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simultàneidade das descobertas, assim como as indicações da historia, tnuito au
xiliam, quer como base de observação, quer como 1neios de 'Verificação. E mesmo 
as iiaria'!ites nos resultados dos exarnes (por exemplo, as interpretações diver
gentes) são outros tantos rneios de vorificaçüo. As con}ecturas pódem, corno as 
hypotheses, ser verdadeiras ou falsas, mas não repousa1n nesses referidos elemen
tos de probabilidade; e, quando chegam a ter urna base e um meio de ~'erifi
cação, convertem-se em hypothescs. 

Ora, na interpretação dos nomes tupis, o dr. João Mendes tomou para 
base de observação: 1.º o facto, narrado por muitos historiadores, entre os quaes 
HANS STADEN e Ivo D'EvREUX, relativamente ás <lenon1ina<;ões que os indíge
nas davarn ás crianc;as· e ao:;; extrangeiros, aos Jogares, ás cousas mais notaveis, 
escolhendo para isso os nomest não indifferenten1ente, inas deliberados em con
selho; 2.0 o facto da denominação dot; aninrnes corresponder ou ao son1 do seu 
grito ou canto, ou á conformnc;ão pbysica, ou ao característico de algum de seus 
membros ou orgams, ou ao seu modo de vi rer; 3. º o facto da denominação dos 
vegetaes corresIJonder ou á sua figura. ou aos seus effeitos, assim como o facto 
<la denominação das cousas, em geral, corresponder aos seus çaracteres intrín
secos; 4. 0 o facto da denominação de muitos Jo~ares corresponder exactamente 
aos característicos geographicos, 011 a outros caracteristicos locaes e perfeita
mente conhecidos; 5.0 o facto de formarem os tupis tribus errantes, que, para 
assignalar os logares em que paravam, tinham de denominal-os, não por carac
teristicos provisorios, inas por caracteres permanentes que os guiasse1n em novas 
viagens;. 6. 0 a riaturalissima inducção de que, em taes circurnstancias, a deno-
1ninação tinha de ser dada pelas classes directoras e em conselho de homens 
peritos . 

Os rneios de 1.ierificação, de que dispoz o dr. João Mendes, foram : 1.0 

o estudo acurad~ da lingua tupi: 2.0 o exame dos caracteristicos dos logares, 
quer directa1nente, quer por informações de a1nigos e pessoas sérias das locali
dades; 3.0 a attenção ,aos el~n1entos componentes do vocabulo e á sua e~truc
tura grammatical; 4.0 a comparação das interpretações divergentes, apreciadas 
perante os factos, perante a logica, e peraute a grammatica. O dr. João Mendes 
conhecia perfeitamente as . grammaticas dos padres ANCHIETA, MoNTOYA, Fr- 1 • 

GUEIRA, etc.; conhecia perfeitamente o voca bulario; fez estudos especiaes sobre 
a phonologia e orthologia das palavr<1S indígenas; conhecia perfeitan1ente todos 
os methodos de philologia e de historia para a reconstrucção da fórma primitiva 
dos vocabulos; ouvia todos os indigenas que appareciam nesta capital, mandan-
do-o~ chamar, agradando-os, principalmente no interesse de inquiril-os e escu-
tal-os; escrevia a seus amigos e conhecidos, residentes nas respectivas localida- . 1 
des, pedindo-lhes informações, e delles recebia respostas minuciosas; lia os Diarios 
e Memorias dos mais illustres viajantes e exploradores das regiões paulistas, as 
chronicas e biograpbias mais antigas, as informações dos rnissionarios, as obras 
sobre geographia e historia de S. Paulo, os boletins da Commissão Geograpbica 
e Geologica, assim como todas as publicações officiaes e não officiaes que pu-
dessem trazer interesse á geographia · de S. Paulo; conferia a graphia dos nomes, 
quer nos documentos officiaes, quer nas escripturas publicas e instrumentos par-
ticulares, etc. Alén1 disso, o dr. João Mendes tinha leitura assídua, não· só de· 

· obras sobre grammatica geral ou theoria da linguage1n, não só de obras sobre 
a pbilosopbia da historia, sobre a philologia, sobre a «chorographia» e a «nomen
clatura», como de grammaticas particulares das línguas grega e latina; conhecia 
as obras dos mais notaveis · indianistas estrangeiros · e nacionaes. Em surnma, 
e~tava habilitado para pôr em pratica processos e regras seguras de verificação 
de suas observações sobre a língua e os costumes dos indigenas. 
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Nem se diga que, entre os contemporaneos. o dr. João 'Mendes está iso
lado nesse culto que, sob o ponto de vista ela nomen clatura geographica, con
sagra á superioridade da língua tupi. Sem fallarrnos e n1 VARNHAGEN, GONÇAL
VES DE MAGAJ.,HÃES, BAPTISTA CAETANO; COUTO DE MAGALHÃES, BARBOSA 
RODRIGUES .e outros, assigna1aremos o coneg'o ULYSSES DE PENNAFORT, que, 
ainda · ultimamente, na R ei,ista do Instituto dp Ceará, publicada sob a direcção 
do BARÃO DE STUDART, dizia: «A lingua t upi · é n1uito mais escrupulosa no em
prego de suas palavras do ·que muitas das actuaes linguas cultas da Europa>. 
E, nesta capita], o já citado dr. THEODORO S AMPAIO, na sua excellente Me1no· 
ria sobre o Tupi na geographia nacional, assitn se manifesta: 

«As denominações tupis das localiílades ou dos indivíduos, como todos 
os epithetos de procedencia barbara, são de uma -realidade descriptiva ad 111iravel, 
exprim~m ·sempre as feições caracteristicas do objecto denorninado como producto 
que são de impressões nitidas, reaes, viva~, como sóem experimentar os povos 
infantes, incultos no maxin10 convivio com a · natureza». 

Emfim, aqui está o trabalho do dr. João ~fendes, trabalho cujo incen
tivo foi o seu apaixonado patriotismo, estimulado pela convicção nascida do seu 
estudo. da nossa historia, da nossa geograpbia, dos costumes · e da lingua dos 
nossos indígenas. 

S. Patilo, 9 de AbrH · de 1902. 

• 
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Pensando, como VILLEMAIN, que a lingua de um poyo é a fónna ap
parente e visivel do seu espirito, deliberei-me a conhecer a lingua tupi, ainda 
fallada na região brazilíca quando esta parte da Am erica foi descoberta em 1500. 

Obtive diversas edições da Arte de gra1nmatica da língua brasilica, do 
padre Lurz FIGUEIRA, da Cun1panbia de Jesus; grarnmatifa essa que, segundo a 
phrase empregada na provisão de licença para ser impressa, «ficou obra muy 
«proveitosa e curiosa, . .. não obstante a arte do padre JOSEPH ANCHIETA, que, 
«por ser o primeiro parto, ficou muy diminuta e confusa, como todos experimen
«tamos» . Jl.i(as, não bastava essa grammatica; faltava o diccionario. Tratei, por
tanto, de adquirir as obras do padre ANTONIO Rurz DE "AtloNTOYA, tarnbem da 
Companhia de Jesus: a Arte, o Bocabulario, o Tesoro e o Cateci"srno de la lengua 
guarani, uu, como o finado VrscoNDE DE PORTO SEGURO, em 1876, accrescen
tou, em phrase hespanhola, ao titulo de cada uma das tres primeiras obras
«rbas bien tupi». 

Logrei mais·,. tarde e'ncontrar outras grammaticas, entre as quaes a do 
padre JOSEPH ANCHIETA. 

Estudando essa Iingua, verifiquei que os nomes dados pelos indígenas 
da America ás pessóas e ás cousas, correspondiam exactan1ente á fórma ou a 
outras qualidades dos indivi<luos e d0s objectos nome.ados. Applicando o znesmo 
processo aos non1es de togares, reconheci que, exactamente nessa nomenclatura, 
o indígena foi mais engenhoso. Desde então formei o plano deste Diccionario 
Geographico da provincia de S. Paulo, reservando para mais tarde o da pro-
víncia do Maranhão, onde nasci. · 

Innun1eras vezes tive de recorrer a an1igos e moradores dos logares, 
para darem-me informações; e, combinando a {,chorograpbia», resultante das in
formações, com a «nomenclatura» resultante do vocabulo indígena, quasi sempre 
verifiq_uei a conformidade. 

Trabalho, assim, ha mais de dez annos, nesta obra Je aviventação da 
nornenclatura geographica tu.pi na província de S. Paulo. Não quero saber se o 
resultado pecuniario compensará o sacrificio de tanto ten1po e de tarnanho es
forço en1 labor tão pouco commum; não cogito disso nesta obra. Já alguns, 
em 1886, extranharam que eu, em vez de· publicar obras de Direito, «que pro
duziriam dinheiro ~ , preferisse fazer imprimir livros e men1orias sobre. os nossos 
indígenas, sobre a nossa historia e sobre genealogia. Julgar-me-hei bem remu
nerado, si puder 1nerecer a approvação dos que comprehendem o valor do ser
viço prestado, não tanto ás lettras, mas sobretudo á ,Patria. 

. ~· 
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A lingua tupi é bella e sonora; e nada das dos conquistadores da Ame
rica tem ella a invejar. Na composição de palavras e nomes póde ser reconhe
cido o finissimo engenho dos sabios ·da raça. As fórmas gra1nmaticaes, com os 
tropos e figuras, manifestam a sua eximia perfeição. Não deve ser confundida 
com os dialectos mais ou menos grosseiros das sub-nações. A língua tupi foi e 
é sempre a língua geral. 

E que melhor attestado póde ella ter do que o juizo do padre A. R. 
DE MONTOYA? Escreveu elle no seu prefacio: « ... lengua tan copiosa, y ele
«gante, que con razon puede competir con las de fama. Tan propia en sus si
«gnificados, que le podemos aplicar el v. del Gen. 2-0rnne quod vocarit Ada·rn 
«ani1nce 'l'iventis, ipsum est nomen ejus. Tan ,propia es, que, desnudas las cosas 
«en si, las dá vestidas de su naturaleza. Tan universal, que domina arnbos mares,. 
«el dei Sur por todo el Brasil, y cifíiendo todo el Perú, con los dos mas gran
«diosos rios que conoce el Orbe, que son el de la Plata, cuya boca en Buenos 
«Ayres es de ochenta leguas, y el gran Marafion, a él inferior en nada, que pasa 
« bien vecino á la ciudad de Cuzco, ofreciendo sus immensas aguas al mar del 
«Norte». 

Deste elogio ã língua fallada por todo el Brasil, bem se vê que a len
gua guarani, á que o padre MoNTOYA fez referencia nas --suas obras, é a mesma 
língua tupi. 

O nome tupi, dado á língua fallada pelos povos da America, é o mesmo 
nome da primitiva geração, da qual procederam tantas e innuméraveis nações, 
embora tomando outros nomes e caract~risticos, espalhados no grande continente. 
A palavra tupi é assim desarticulada: tu-pi, «principio do pae», isto é, «prin
cipio da geração, antepassados»·~ para exprimir a primitiva ,raça. De tub, «pae», 
pi, «principio, ponta», perdendo tub o b, por seguir-se palavra cuja Jettra inicial 
é. consoante. Assim tambem tupi, com referencia á lingua, significa que é a 
primeira, segundo a phrase portugueza, a tingua mãi; e, por isso, na locução 
brazilica, nhenhengatu: de nhenhen, «lingua, linguagen1, palavras», catu, «bom, 
melhor», para exprimir superioridade, mudado o e em g, por causa do som nasal 
de nhenhen. Nem a palavra nhenhe·n, nem a palavra nhenhengatu, são deno
minações de outras linguas, como alguns o têm pretendido sem 1naior exame. 

Mas, segundo o já citado VrscoNDE DE PORTO SEGURO, o norne tupi 
é t-ipi, «os antepassados», pronunciado guttu.ralmente o primeiro i: de t, rela
tivo, ipi, «passado, maiores no tempo». Quer uma, quer outra explicação da 
palavra tupi, o resultado é identico: a primazia da língua geral deu origem a 
varios dialectos, como o guarani, e outros. E assitn coruo aos dialectos gregos, 
o dorico e o eolico, é attribuida a origem da lingua latina, não é de admirar 
que tambem dialectos da lingua tupi hajan1 formado linguas tão diversas, ora 
falladas por alguns povos· indigenas da America. 

A verdade é que, nas duas Americas, ha no1nes e vestigios que de
monstram que a lingua tupi foi a primitiva e dominante em todo o continente, 
do norte ao sul. E dei a prova disto na Menioria sobre o nome «Àrnerica», 
que tambem será impressa neste livro. 

S. Paulo, 1889 .. 

jfoão vl/,endes de .$lmeida 
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Estructura da língua tupi 

O alphabeto da lin gua tupi é com
posto das seguintes lettras: A, n, e, ç, 
D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, T, 
u, x, Y, e o til. Não ha F, L, s, v, z; 
nem pôde ser dobrado o R, nem pódem 
estar conjunctas qualquer das lettras mu
das com a lettra liquida R. 

O padre MONTOYA não ad1nitte o k, 
sem duvida porque o k, em hespanhol, 
só é empregado nas palavras estranhas 
a essa língua, que o têm; 1nas, o padre 
Lu1z FIGUEIRA justifica a sua necessi
dade, para que a escriptura corresponda 
com propriedade á pronunciação de mui
tas dicções, especialmente quando o u 
adjecto ao q tiver de ser liquescente. 

As lettras vogaes são seis : a, e, 1:, o, 
u, y. Mas, só empregaremos o y, á falta 
de outra, quando o som do i dev"a ser 
guttural, pronunciado como entre u, e i, 
segundo a lição do já citado padre Luiz 
FIGUEIRA. 

Os diphtongos são doze: ai, ei, oi , ui, . . 
yi, ao, au, eu, iu, ou, uu, yu. 

Além da pronunciação natural, ha ~. a 
nasal, a guttural, a nasal-guttural. Sem
pre que na palavra ou nome ha · uma 
syllaba nasal, a seguinte torna-se ~a1n
bem nasal; e, n1uitas vezes, nasalisam
se egualmente, não só a consequente, 
como tambem as antecedentes. Nestes 
casos, o e é mudado em ng, o t em n d 
o p e1n mb. Quando ha dois ii, no fim 
da palavra, é sempre guttural o primeiro. 

Não ha lettra ou palavra que cnrres
ponda proprian1ente aos artigos o e a, 
portuguezes; mas, os relativos fazem de 
certo rnodo as mesmas funcções ; çub-a, 
(visitar », i-xub-a, «a visita». 

Só nas pessoas e nas cousas anima
das são declarados os generos. No pa
rentesco, ha palavras especiaes para· cada 

um gráo, considerado o sêxo de um e 
o de outro. Fóra disso, sendo indispen
savel designar o sexo, é accrescido auá, 
«homem », para o masculino, cunhã, «mu
lher» para o feminino. O padre MoNTOYA 
escreveu abá e não auá. 
. O singular e o plural resultam das 

declinações dos pronomes e dos artigos 
que antecedem aos verbos. Nos substan
tivos, sendo de todo indispensavel, é 
accrescentauo ao nome a palavra etá, 
«muitos», correspondente assim ao s no 
plural portuguez: apgaua-etá «homens», 
cunhâ-etá «mulheres». 

O substantivo é declinado com o ac
crescitno de p.osposições; 1nenos no nomi
nativo, accusativo e vocativo. O genitivo, 
em geral, é form'ado com dous substan
tivos conjunctos, servindo de tal o pri
rneiro: ibot1-apytâ, «ramalhete de flores», 
iboti, «flôr » apytã, «manojo, montão»; mas 
ha outra especie de genitivo, em que 
é tal o segundo substantivo, tratando-se 
da fórma, modo, medida, ou da materia 
de que é composta a pessoa ou .a cousa: 
em seguida ao segundo substantivo ac
crescenta-se a posposição recé ou ri, e 
mais o verbal guára: por exemplo, og-ibi
rá-pé-recé-gu ára, «casa de taboas», og, 
«casa» ibirá, «páu », pé, «chato», recé
guára, «de~ .. ; -- tatáendi-iraiti-ri-guára, 
«vela de cera~', tatáendi, «vela», iraiti, 
«cera», ri-guâra, «de ». O dativo é formado 
corn as duas posposições ie (breve), ou çupé, 
segundo o padre Lu1z FIGUEIRA, ou 
simplesmente upé, segundo o padre MoN
TOYA; mas, é usada tamben1, não geral
mente, a posposição i com o som gut
tural: ç-oca-i, soando ç-oca-u, «para mi
nha casa». O accusativo póde ser ante
posto ou posposto ao verbo activo: por 
exemplo, xe-ci-açauçú~, ou açauçúb-xe-ci, 

• 

• 
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~amo minha mãe», xe, pronome pessoal, 
levado ao genitivo pelo accrescin10 de ci, 
«mãe», açauçub, «eu an10»: o padre 1\1Ç>N
TOYA escreveu ahaiub, ao passo que o 
padre LUIZ FIGUEtRA, não admittindo o h 
senão e1n poucos casos, escreveu açauçúb. 

Tambem se fórma o accusativo com 
as posposições piri, rupi, bo (breve), 
cpm verbos de movimento, para ir á 
procura de uma pessoa, ou ir a algum 
logar, ou por algum logar. 

O ablativo é formado com analogas 
. posposições e longos serian1 os exern plos. 

_O adjectivo é, en1 geral, posposto ao 
substantivo. Este é algun1as vezes sub
entendido. 

O con1parativo se faz de dois n1odos. 
O primeiro, accrescentando ao primeiro 
nome comparado, ou ao verbo, a par
ticula bê, e ao segundo nome compa
rado, a" posposição çui. O segundo ac
crescentando catú-pire i.m1nediatamente 
ao agente. O padre MONTOYA usa gui 
em vez de çui. 

O superlativo se faz de quatro modos. 
O prin1eiro, usando dos adverbios· ana
logos, como etP-, etéi, rnateté, etc.: e, ac
crescentando gui ou çui, ha co.mparação 
no superlativo; e é digno de nota que o 
adverbio póde ser anteposto ou pos
posto. O segundo, accrescentando a pos
posição açoce, çoce, aoce, Ol'e. Ü terceifo, 
repetindo o nome, ou o verbo. O quarto, 
separando a ultitna syllaba, e demorando 
ou alongando a sua pronuncia: poranga, 
«formoso», po-ran-ga, « 1nui formoso». 

O augmentativo é feito co1n çu, uçu. 
ou aruçu, ou mesmo turuçu, O dimi
nutivo é feito corn 1niri1n, em contra
posição a çu, açú, aruçú, turuçú. Não 
se tratando de contrapôr, é feito pelo 
accrescimo de i, com pronuncia nasal: 
aba-i, ou na-i, «homemsinho», cunhã-i 
« mulhersinha». 

Os. pronomes classificam-se em pes
soaes, possessivos, demonstrativos: é são 
tambem declinados. Xe, «eu», oré, «nós», 
não incluindo a pessoa corn quen1 se 
falia, iandé, incluindo-a. N dé, «tu»; pcê, 
«VÓS». Ma~, a posposição do dativo, no 
singular, é be (breve) e no plural nie 
(tambe1n breve); -e diversas são as do 

"-· -. . ..,.. 

ablativo. O pronome nde. precedendo 
syllaba ou nome de som nasal, perde o d. 

Os pronomes posscssii1os correspo~dem 
aos pronomes portuguezes 1neu teu, sen, 
etc.; e adiante será melhor explicado. 

Os pronomes demonstrativo$ corres
pondern aos pronomes portuguezes elle, 
este, esse, aquelle, etc., que são declina
dos com os nomes respectivos, ou a que 
se juntam. 

Dou o exemplo de alguns pronomes 
demonstrativos, ou relativos: 

X e-aé, «eu mesmo», n de-aé, «tu mes-
1no», ei-aé, «elle mesmo», ore-aé, «nós 
mesmos». iande-aé, «nós e vós mesmos», 
pê-aé, «vós mesn1os», ei-aé, «elles mes
n.1os». Xe-aé-aiké, «entro em pessoa». Aé
pe, «alli mes1no». Aé-n,iemé, -<<todos elles 
mesmos». 

Xe-çaé, «sou esse», nde-çaé, <~ ereis 
esse», aé-aé, «ell~ mesmo». 

Aú, «este, esta, estes, estas». Au-cunhã, 
«esta n1ulher». Tarnbem signifiéa «aqui» : 
au-'i, «aqui está». 

Ang, «estes, estas»: só no plural. Ang
abá, «estes homens». Na-2ang-·ruguai, 
«não são e$tes». 

Có; icó, «este, esta, estes, estas». Oó
baé, «isto», ou litteralmente, «essa cousa». 
Có-tucúra, «este gafanhoto). ·Este pro
nome serve a muitas com posições, para· · 
varios sentidos, com,o póde ser . lido no 
Tesoro de la lengua guarani, .do padre 
1\tioNTOYA. Icó-i-abá, «eis o homem }>. 
· Ebocoi, ebocoíbae, segundo ·o padre 

1.VIONTOYA, eboquéi, eboquéia s~gundo o 

padre Lu1z FIGUEIRA. «esse, essa, isso». 
Aipó, aipobae, «esse, essa, isso». 
Akér, aquéia, «esse, essa, isso». 
Ui, gui, ebui, ebuinga, segundo o 

padre Lu1z FIGUEIR~, nhug,ui, engui, 
enguibae, nugui, segundo o padre MoN
TOYA, «esses, essas». 

Ouíb.ae, pébae, acóí~ acóíbae, nucuí, 
«aquelle, aquella, aqu'illo, aqnelles, aquel-
las». · 

Todos estes pronomes servem a an1-
bos os numeros, a qualquer pessoa, e 
genero. 

Os numeros cardinaes são: iipé, «Um.», 
niocói, «dous»·, niboçapi, «tres», irund,i, 
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«quatro», amb6, «cinco», allusivo á inão 
que tem cinco dedos. 

Os numeros ordinaes são: i·ipi, «pri
meiro», imocóia, «segundo », i1noçapira, 
«terceiro», irundibae, «qua rto : e mais 
nenhum. 

O distributivo é formado de duas 
maneiras. A. primeira, repetindo as duas 
ultimas syllabas : iipé-'ipe, «de um em 
um », 1nocói-nzocói, «de dons em dous», 
11zboçapi -çapi, «de tres em tres», i ritn
dt-runâí, «de quatro en1 quatro». A 
segunda, accrescentando a cada um -da
quelles numeros a partícula ci : 'Íepé-ci, 
«de um em u1n ». 

O partitivo é ta m bem formado de 
do us modos. O primeiro, intercalando a 
pospt>si ção gui ou çai entre os dous nu
meros: 1nocói gui petei, segundo o pndre 
MoNTOYA, ou rnocói çui 'iipé, segu ndo o 
padre Lu1z FIGUEIRA, «uni dos dons». 
O segundo, antepondo ou pospondo ao 
numero a palavra a112à : - a1nó-1norói, 
«dous dos outros», .mocói-anu), «a lgum 
dos outros dous». 

Os relativos e os recíprocos são de 
un1 al to valor na lingua tupi. 

Os relativos são: i , ou j, segundo o 
norne principia por consoante ou por 
vogal, ç, h e t. O ~ indigena do norte 
do Brazil quasi não usa do h, como re
la ~i vo; usa muito _ do ç, nos casos em 
que o indígena do sul emprega o h. 
1\>las, o h só é empregado pelo indigena 
do sul con10 relativo, nos nomes que 
con1eça111 por t, r, ou que recebem r. 
Os que já te m h o conservam. O i , 
precedendo h ou ç, faz mudar estes en1 
x : çuú, «morder», ixuú , «n1ordel-o ». 

Os reciprocas são ie, io: entram sem
pre entre o agente e o verbo. 

O primeiro, ie, denominad~ pelo padre 
1\>IONTOYA «reciproco em si mesmo», 
junto a verbos activos, serve tanto para 
singular, como para plural, e exprime a 
acção da pessoa sobre si mes1na: xe-a
ie-jiu.:á, «eu me mato a n1in1 inesmo»; 
e o verbo que tiver, de sua natureza, 
a syllaba io, ou nho, a perde, se tiver 
de tornar-se reciproco, para ser substi
tuída por i e ou n he, segundo for natu
ral, ou nasal, o sorn da palavra: aiorá, 

«desatar», a-ie-rá, «eu me desato», anho
pú , «lastimar», a-nhe-pú , «eu me las
timo». E esta partícula ie soe ser em
pregada tambem para passivar o verbo: 
çoó-oú, « (;Ollle carne», çoó-o-ie-u, «co1ne
se carne». 

O segundo, io, denominado pelo padre 
1\í ONTOYA «reciproco mutuo», junto a 
verbos activos, serve són1ente para plu
ral, expritnin<lo a communicação de uns 
corn eutros: peê-io-jucá, «vós outros 
vos mataes uns aos outro». Unido a 
adverbias, significa a mesma comn1uni
caçã.o. Sóe tan1 bem preceder posposições 
de dativo e de ablativo, quando a pri
meira, segunda ou terceira pessoa do 
verbo quer referil-o a si mesma. Ante
cedendo a posposição recé, esta perde o 
r . E' empregado algumas vezes para 
adjectivar o substantivo: 'io-aud, «hu
mano:i>. Unido á palavra, cujo som é 
nasal, deve ser nho. · 

Como recíprocos são tambern indica
dos o, e gu, segundo o padre J\lloNTOYA, 
ou ç, segundo o padre Lu1z FIGUEIRA. 
São, porém, adjectivos possessivos : o-ci, 
«sua mãe», gu -óga, ou ç-óga, «sua 
casa» ; com a declaração que, para o 
indigena ··do sul, se o nome da pessoa 
ou da cousa possuida corneça por al
gutna consoante e mais a letra u , alé1n 
de perder aquella, como para o indígena 
do norte,o gu fica sirnplesruenteg: tuba, 
«pae», gú- ba, ou ç-uba, «se u pae»: não 
é, porém, arbitrario oa indiffereute o uso 
<le o e de gu ou ç, porque ba nornes 
que admitte1n sómente u reciproco o, 
como- Tupã, «Deos» , e outros que po
dem ser conhecidos nas gran1maticas. 
Estes mes.mos o, e g'u ou ç, antecedendo 
as palavras, accrescida a estas a partí
cula bo ou 1no (breves), segundo é na
tural, cu nasal, o som ua respectiva pa
lavra, servein para exprimir o modo de 
estar das pessoas ou das cousas: o-pu
cú-bo, «ao co111 prido », o-iquê-bo, «de lado », 
o-ecã-1no, «de cabeça», o-pe-tno, «de ilhar
ga», gu-acape-bo, ou ç-acapé-bo, «de. 
baTrjga». 

E outras applicações, que seria longo 
especificar; cumprindo, porém, deixar 
notado que o o, precedendo posposições, 
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serve para exprimir melhor a acção des- 1 ª { Sing. 
tas: o-irunamo, «comsigo», o-ibiri, «ao· · A, Ere, O. 

Plur. 
Iâ, Oro, Pe, O. 

lado delle>, o-gu-enondé, «diante delle»; 1 

e este o-gu-enondé é a posposição te- 2.ª { . Sing: 
nondé, que perde o t, mudando-o em A-1, Ere-i, 0-i. 

Plur. 
Iâ-i, Oro-i, Pe-i, 0-i. 

g, com u liquido, em seguimento ao re
ciproco o, pela regra relativa ás palavras 
que começam por ç, ou h, ou t, ou r, 
segundo a lição do padre LUIZ FIGUEIRA. 

Ha tambem as interjeições: e, em 
geral, não são as mesmas para o homem 
e para a mulher. 

Não é sómente quanto a inte1jeições 
que ha essa . differença: tambem existe 
ella quanto a outras partes da oração. 

As conjuncções são: copu/,atiras, dis
j unctivas, collectivas, illatii:as. A 1 gu mas 
são tambem empregadas como adverbios. 

Os adverbios são innumeros; e, como 
já o dissemos, podem ser antepostos ou 
pospostos. Ha adverbios interrogativos, 
de tempo e de logar; e adverbios res
ponsi1;os, correspondentes a aquelles: e 
admiravel é a sua extensa variedade. 
Ha outros adverbios, absolutos, assim, 
classificados pelo padre Luiz FIGUEIRA: 
-interrogatii>os, affirniativos, n egativos, 
de1nonstrati1·os, 1:ncitati11os, prohibitivos, 
permz'ssivos, louvati?:os·; e outros não 
classificados. 

A muitos adverbíos são accrescenta
das posposjções: coi-rupi, ({por aqui per
tinho »; ibaté-coti, «para cima». Os in
terrogativos são em geral finalisados com 
a particula pe (breve). 

O verbo é a mais complicada e dif
ficil part~ da oração na lingua tupi. O 
padre Luiz FIGUEIRA classifiua os ver
bos em activos e não activos, entre os 
quaes os neutros e os absolutos, e mais 
os passivos, além do3 irregulares; e o 
padre MONTOYA manten1 de certo modo 
a mesma classificação. Segundo este, 
são activos os que entre a nota e o 
verbo têm o relativo i, ou o relativo 
h; são neutros os que não têm proprio 
accusativo de pessoa paciente, senão 

· sómente o caso da posposição; são ab
solutos os que não têm caso algum. 

Os artigos, seguutlo o padre Lu1z FI
GUEIRA, e as notas, segundo o padre 
MONTOYA, são: 

Mas, o i da segunda fila supra é o 
mesmo relativo a que alludiu o padre · 
J\1oNTOY A para distinguir os verbos acti
vos; não o tendo assim explicado o 
padre Luiz FIGUEIRA. 

Os pronomes pessoaes são: 
Xe, Nde, L «Eu, Tu, Elle». 
Iandé, Oré,Pe, 1. «Nós, Nós, Vós, Elles». 

Os prono1nes pessoaes tornam-se em 
pronomes possessivos, quando preceden1 
a substantivos: xe-acanga, «minha ca
beça». Tan1ben1 como possessi1,·os, .pre
cedem a infinitivos de verbos não acti
vos, xe-çó, «meu ir» ou «minha ida» . . 
Tambem como póssessivos precedem a 
infinitivos de verbos activos, comtanto 
que logo em se.guida ao pronome ·Seja 
collocado o accusativo do verbo, xe
Tupã-rauçúba, «O meu amar a Deos». 

E ' digno de nota que, para a pri
meira pessoa do plural, ha sempre duas 
formulas: a primeira iâ, iande, serve 
para exprilnir que estão incluidas a 
pessoa ou as pessoas com quem fallamos: 
iâ-fucá, «nós matamos~, isto é, nós e 
'l=Ós: a segunda oro, ore, serve para ex
primir que estão incluídas a pessoa ou 
as pessoas, a quem nos dirigimos: oro
jucá, ou ore-jucá, «nós matamos~, isto , , , 
e, nos, sem 'lJOs. 

Cumpre não confundir este oro com 
o outro oro, accusativo do singular da 
segunda pessoa, correspondente ao opo, 
accusativo do plural:· xe~oro-vjucá, «eu 
te mato», ore-opo-jucá, «nos outros vos 
matamos» . 

Costuma-se tan1bem addir aos prono
mes pessoaes a partícula do participio 
passivo terni/ e, neste caso, muda o t en1 
r, fazendo remi, n1enos nas terceiras 
pessoas, que é ce1ni: xe-remi-mboé, «meu 
discipulo», cenn'.-n1boracei, «seu canto» 
ou «seus canticos». Nos casos que o 
pedem, costuma-se precede~ xe de um i 

relativo: ixé, «de mim». 
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Os verbos irregulares, ou são propria
mente taes por não se formarem como os 
outros, ou são simplesmente defectivo~, 
por não se usarem senão e1n alguns tem
pos, numeros, ou pessoas. 

Já ficou dito que o reciproco ie, nhe, 
mettido entre o artigo ou nota e o 
verbo activo, torna-o passivo: ai-tiapií 
«eu arrojo», ai-ie-tiapii, «eu me arrojo», 
ou , «sou arrojado». Mas, se antes de ie 
fôr mettida a syllaba mo, \olta a ser 
activo,, no sentido de fazer em outrem 

A particula ucá ou ucar, segundo es
creveu o padre Luiz FIGUEIRA, posta 
no fim do verbo, produz o mesmo effeito 
de mo, porém por terceira pessoa: amon
garú, «fazer comer»; acaru-ucá, «faço-o 
fazer comer» ou «faço que lhe dêem 
comida)>. Não se ajunta, porém, esta par
ticula a verbos de pronome xe, nde, etc., 
nern a neutros. Junta a verbo activo, 
'assignala constrangimento na execução 
do que o verbo exprime. 

A conjugação dos verbos é affirnia
ti?:a e negatii1a. o que o verbo exprime. 

Os verbos neutros são de tres espe
cies: os que são conjugados com ·os ar
tigos ou notas a, ere, o, etc., mas, c'omo 
já acima disse, não têm accusativo pa
ciente; os que se fazem com os prono
mes pessoaes xe, nde, i, etc.; finalmente, 
os que se formam de nomes substán
tivos, co1no, por exemplo, xe.:.aoaré, 
«Sou padre». E estes verbos, se ·come
çam pelas lettras t, h, ou ç, as 1nudam 
em r, se forem precedidos de artigos ou 
notas, prono1nes, relativos e reciprocos: 
taC'i, «doença », xe-raci, «estou doente». 

De qualquer verbo neutro começado 
por q, se póde formar dous verbos acti
vos: o primeiro, metten.do a syllaba rno 
logo depois do artigo; "o segundo, mettendo 
ro, tan1bem logo depois do artigo: rnbo 
ou n.o, se o som do verbo fôr nasal. A 
acção de mo e mbo se refere ao paciente, 
e a de ro e no, a outro ou a outros 
agentes. 

Já acima foi dito o effeito do reci
proco ie e nhe nos verbos tornados acti
vos pelas syllabas ?no e mbo: voltam a 
ser neutros. 

Os verbos absolutos se fazen1 tam
be1n dos activo$, mettendo, entre o ar
tigo ou nota e o verbo, a dicç.ão poró, 
ou 1nbor6, no caso de som nasal, para 
exprimir que o agente tetn em si o 
exercício do que o verbo exprime. Esta 
dicção é signal de habito, extensão, ex
cesso, superlativo, exercício com mais de 
um; e retem o caso do verbo; a-poró
çauçub, «tenho o costume de an1ar, muito 
e muito»; poró-auçupára, «amador ha
bitual»; poró-ieroqui-rára, «dançarino». 

Na conjugação affirmativa, o presente 
do modo indicativo consiste em tomar 
nú o verbo, precedendo-o do artigo ou 
dos pronon1es já referidos. Os outros 
tempos são manifestados pelas particu
las additadas ao tempo presente do in
dicativo: aéreme, para o preterito imper
feito, uman, ou íman, para o preterito 
perfeito, uman-aére1ne, para o mais que 
perfeito, e ne, para o futuro; temonia, para 
o presente e o imperfeito do optativo, 
meima, para o preterito perfeito e mais 
que perfeito, morna, para o futuro; mo, 
para o imperfeito do permissivo, U:niã
mo, ou irnã-1no, para o preterito per
feito, u·1nã-mbé'émo ou imã-mbée1no para 
o mais que perfeito. 

O modo conjunctivo, ou subjunctivo; 
perde o artigo, ou o pronome, e é assim 
formado: se o verbo acaba em vogal 
singela, àccrescenta á terceira pessoa do 
presente do indicativo a palavra re1ne; 
mas, se a vogal tem til, é neme: no verbo 
acabado em diphtongo, tenha til ou não, 
o accrescilno é m.e; se acaba em b, e, 
n, ng, r , o accrescimo é enie; se acaba 
ern m, accrescenta e. 

O modo infinitivo se fórma tambem, 
sem artigo, ou pronome: se o verbo 
acaba em vogal singela, tenha til ou não, 
assim mesmo fica no infinitivo; mas, se 
acaba em diphtongo, com til ou sem elle, 
ou em consoante, recebe a lettra a para 
terminação: acái, cái-a. J\'Iais claro: 

-O infinitivo é o verbo sein artigos ou 
notas: a-mboé, «eu ensino», tnboé, «en
sinar»; mas, adm1tte pronornes relativos 
e recíprocos, e, não tendo caso, exprime 
tambem a acção do verbo em geral, 
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transformado assim em subRtantivo: ái
nupã, eu açoito», nupã, «açoitar», nupã, 
«açoite», i-uupã, «o açoite», nde-ni~pã, 
«teu aç.oite», nho-nupã, «açoite recipro
co», nlu~-nup(i, «açoi te de si mesmo»; em 
verbos acabados em diphtongo, corn til, 
ou sem elle, ou em consoante, deve ser 
addicionado um a: a-cenói, «eu chamo», 
cenói-a, «cha1nar »; en1 verbos começados 
por r, o infinitivo deve ser formado con1 
ce, precedendo o verbo: a-raçó, «eu levo», 
ce-raçó, «levar». 

O ger.undio é formado do presente <lo 
indicativo e sem o pronome pessoal, artigo 
ou nota, e sem a !'yllaba ia, nho, nos 
verbos que as tivere m: nos · verbos ncti
vos, que tiverem depois dü pronome 
as syllabas ra., re, ri, ro, ru, o rn e~mo 
pronome pessoal é substituido pela syl
laba ce; nos Yerbos não activos, porém, 
ha pronomes especüi es para o gerundio 
e são: 

Sing.- Gui, E, O. 
«Eu, Tu, Elle.» 

Plur.-Jâi, Oro, Pe, O. 
«Nós, Nós, Vós, Elles.» 

Todavia, nos referidos "verbos não acti
vos cujos pronomes são Xe, Nde, etc., 
o gerundio conserva esses . mesmos pro
nomes, menos na terceira pessoa do sin
gular e do pl ural, cnjo pronome em vez 
de I, deverá ser O, e accrescenta árno, 
se acaba en1 consoante, ou rarno, se acaba 
em vogal aguda; e, se ha no Yerbo a 
lettra r depois do pronotne, muda-a, na 
terceira pessoa, em g: assim, em roiçã, 
«ter frio», xe-ro1·ça, «tenho fr ~D» , o ge
rundio é xe-ro1·çã-ng-árno, nd-roiçã-ng
ámo, o-go1'çã-r1g-árno, o-goiçã-ng-á1no. 

A forn1ação do gerundio é comple
tada por encliticas qu partículas breves, 
segundo as regras seguintes : em verbos 
acabados nas vogaes a, e, o, precedidas 
de consoante, a enclitica é bo, excep
tuados os verbos acabados em mo e no, 

· cuja addição deve ser 1no, embora re
petida no prüneiro: jucá-bo, «matando», 
amó-1no, «1nolhando», 1nanó-1no, «mor
rendo »; e1n verbos acabados na s vogaes 
o, u, não feridas de consoante, qualquer 
dessas vogaes é mudada uo dissyllabo 

gúabo: aiçoó, ç6-guabo, «convidando par.a 
banquete», a1:pocoú, poco-gúâbo, «colhen
<lo de repente: guâbo é tnmbem, por si 
só, gerunclio de ú, «co1ner»; en1 verbos 
acabadas nas vogue~, i, u, feridas de con
soante, a acldiçno é ábo: pipi-ábo «aper-, 
tando »,pibú-ábo, «revolvendo »; em verbos 
acabados em i, u, com til, a addição é 
átno: çopati-á1no, «atando os extremos», 
çü.-ánzo, «agrupando >) , no sentido de reu
nir partidarios, precedendo porén1 o re
ciproco io, tanto no primeiro exemplo, 
con10 no segundo, para exprirnir plural 
e cornmunicação de uns com outros; em 
verbos acabados em à, e, õ, a addição 
é 1no: rnonã-1110, «1nisturando», cê-mo, 
«sahindo», ce-rionô-1no, «augmentanílo»; 
em todos os verbos acabados em diph
tongos, corn til on sem til, ou em con
soantl's, a addição é a: acái, «quein1ar», 
cái-a, «queimando», tú'i, «rebojar», túi-a, 
«rebojando », çapeg, «chamuscar», çapegc
a, «cha1nuscando», finalmente çauçub, 
«amar», çauçup-a, «amando », porque o 
b é mudado em p; em verbos acabados, 
de sua natureza, em r, este é perdiílo e 
nada é accrescentado: )cér, «dormir », 
gu'iké, «dormindo», ajar, «colhêr», tá, 
«colhendo ». 

Regras a seguir, relativamente á con
jugação dos gerundios :- o gerundio <los 
verbos não actiYos é eonjugado com gui, 
e. o, iâ, oró, pe, o: assim, por exemplo, 
o gerun<lio do verbo apág, ou apác, «acor
dar»: gui-páca, «acordando eu», e-páca, 
«acordando tu », o-prica, «acordando elle», 
iâ-páca ou oro-páca, ~ acordando nós», 
pe-páca 1 «acordau<lo rós », o-pricfl, «acor
dando elles» ;-os verbos de pronome xe 
pó<lem usa r des~e mesmo pronome. no 
gcrundio. Nos verbos activos o geruiadio 
não é precedido de artigo ou nota, mas 
do competente relati vo. 

O padre l\1oNTOY A, em sua Arte de la 
lengua guarani, tratando do gerundio e 
do supino, confun<liu-os; e attribuiu ao 
snpino a terrninação ern ábo. Tam bem o 
padre Lu1z FIGUEIRA rnostrou-se inde
ciso, quanto á formação do supino, visto 
que nunca deu regra alguma pará isso, 
como deu para a forn1ação do gerundio. 
Dessa confusão do padre ~loNTOYA re-

.• 

• 

.. .,, 

' ' 



INTROD.UCÇÃO XVII 

sultou que elle especificou varios verbos 
acabados em vogal, fonnando-1hes ·o su
pino simplesmente com a add ição de bo, 
ou com a de ábo, por exemplo, i -iaceó-bu, 
«á chorar)) , supino de ajaceó, «chorar». 
O padre MoNTOYA dá a esse verbo outro 
Rupino, en1 ábo, i -Jáce-g-u-ábo, 1nanifes
tarnente gerundío, «chorando». São, em 
verdade, identicas algumas terminacões 
do gerundio e do supino; não se segue, 
porém, desse facto em alguns casos que 
esses dous ten1pos dos verbos devan1 ser 
confundidos. 

Nesta 1ingua, o gerundio e o supino, 
fóra das unicas formas aciuia exempli
ficadas e atrelados ás formas grega e 

· latina, devem ser feitos com o infinitivo 
e posposições adn ptada8 ao pensan1ento 
a expriµiir: i-xuú-é, «depois <le mor
d.el-o». Subordinar, porém,·a lingua tupi 
a regras das linguas grega e latina, nas 
diversas partes da oração, é destruir 
toda a sua originalidade: não ha pa
rentesco algum da lingua. tupi com essas 
duai-; linguas. O gerundio e o supino· na 
lingua tupi são somente os que foran1 
acima ex0mplificados con_1 as particulas 
breves ou encliticas para terminações. 
Não · ha outros. ' . 

O supino é fonnado <la terceira pes
soa do presente do indicativo, mudado . .,,, . 
o a?·tigo ou a nota em algum relativo, 
com o accrescimo das encliticas ou -par
ticulas breves, bo, ca. 1)(l, ta, para os 
verbos de son1 natura 1, e 1na, mo, na, 
nga, para os de som nasal, conforriie 

·as seguintes regras. Para os dt~ som na
tural: dos acabados em a, uns fazem 
supino com bo, outros com pa; como 
por exemplo, o-quat-iá, «elle pinta», i·qua
t1:á-bo, «a pintar», orá, «elle desata», 
i-rá-pa, «a desatar»; os acabados em b, 
u fazem com pa, como, o-jub, «elle está 
deitado», tupa, com o relativo t, << a deitar
~e»: o~ acabados em f. o fazem com bo, 
o-çaberé, « elle chamusca», çaberé -bo, ser
vindo de relativo o 1nesr110 ç, «a cha
muscar»: os acabados err1 g, o fazem 

·com ca, o-pág, «elle. acor<la», i-pág-ca, 
«a acordar»: o~ acabados em 'i (agudo). 
o fazem co1n bo, o-ceei, «eiloe assa» ser
vindo de relativo o ç1 ceci-bo «a assar'>: 
os . acabados em i (grave) pr~cedido ,de 

vogal o fazel'l;l com ta, o-pü.-úli, «elle re
volve », i-picú'i-ta, «a revolver»: dos aca
bados e1n t (guttural), uns o fazem con1 
bo, outros com J'Ja, outros com ca. o-gueií, 
«elle desce», gueií-bo, ou gueíí-pa, «a 
descer», oi-kiU, «elle limpa», i'.-kiti-ca, 
«a, limpar»: os acabados em o, o fazem 
com bo, o-parerecó, «elle segue até al
c::inçar»: os acabados em r, o fazem com 
bú, perdendo o r, o-ibir, «elle renova», 
i-ÜJ'i-bo, «a renovar»: dos acabados em 
u, uns o fazen1 com bo, outros con1 pa, 
o-k:ibu, «elle espulga», i-kibu-bo, «a es
pulgar », 6-çúb, «elle visita», i-xú-pa, «a 
visitar». Para os de som nasal: dos acaba
dos ern ã, uns o fazem com rno, outros 
com nga, outros com na, o-cenopuã, «elle 
ameaça», cenopuã-rno, servindo de rela
tiYo o ç, «a ameaçar», o-çapinã, «elle 
atiça», çapina-nga, servjndo de relativo 
o ç, <a atiça{·», o-paratã, «elle espessa », 
i-paratã-na, «a espessar»: dos acabados 
em ê, uns o fazem corn mo, outros com 
nga, outros com na, o-bahé, «elle chega», 
i-bahé-nio, «a chegar», o-nhenhé, «elle 
falia », i-nhenhê-nga, «a fallar», o-guéP., 
<~elle · vonlita», .i-guéê-na «a vornitar>': 
os acabados em 1i (com til), com na, 
a-pept , «elle raspa», i-pepi-na, «a ras
par»: os acabados em 1, (grave), prece
dido de vogal, o fazem corn na, o:.nha-tói 
«elle toca», i-nha-t6i-na, «a tocar»: dos 
acabados cm y (guttural naBalisado), uns 
o fazem com ma, outros cotn rno, o-nhoty, 
«elle enterra», i-nhoty-112a, «a enterrar», 
o-1nopy, «elle barubalea», o-11iopy-mo, 
«a bambalear»: dos acabados em õ (com 
til), uns o fazem con1 rno, outros com 
nga, o-rayrõ, «elle despresa », o-poçanõ, 
«elle rnedica». i -poçanõ-nga, «a rnedi
C;lr>>: dos acabados em u (em nome com 
som nasal), uns o fazem com ·1no, outros 
com na, outros com nga, o-nhenhégu, 
«elle emmudece», i-nhenhé-gu-nio, «a 
emmudecer», 0-111.ou, «elle ennegrece» 
i-1nou-ua, «a ennegrecer», o-niouu, «elle 
apodrece» , i-moicu,-nga, «a · apo_drecer», 
ç-ape-·nga ou o-apê, «elle entorta», g'-apê
nga, «a entortar». 

-Os participios são fonuados .segundo 
as seguintes regras. 

Con1 ára, em referencia ao agente do 
verbo; e, conforme a lição do padre ~loN-
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TOYA, este particípio se fórma do supino. 
O verbo, de som natural, cujo supino 
têm a enclitica bo, perde-a, para su bsti
tuíl-a por ára, se acaba em a, suppri
mido este a por apócope, ou para subs
tituil-a por çára, se acaba en1 outra 
vogal: . i -quati -ára «e::;criptor» ou «pin
tor», i-kilni-çcira «espulgador» ou «Ca
tador de pulgas». Mas, o verbo de som 
natural, cujo supino tem qualquer dri s 
outras encliticas, accrescenta a enr.lit.ica 
ra: i-pág-çára «despertador», i-çú-pá-ra 
«visitador», i-picúi-tá-ra «revolvedor». 
Os verbos de som nasal guttural, e os 
de som puramente nasal, cujos ~upinos 
tem as encliticas, mo, nia, mudan:-n 'as 
em 1nb e accrescentarn ára: 1'.-oenopuã
mb-ára «ameaçador», i-nkoty-1nb-ára 
«enterrador». Os verbos, cujos supinos 
tem a enclitica na a mudam ern nga, 
ou em n da, e accrescentam ra :, i-pep'i
ndára, «raspador». Os verbos cujos su
pinos têm a enclitica nga, accrescentam 
ra: i-poçanõ-nga-ra, «curandeiro». 

Com ába, para exprirnir tempo, logar, 
instrumento, intuito, modo, causa, fini, 
costume, con1panhia de outren1; con1tanto 
que seja seguida das respectivas pospo
sições ou dos necessarios adverbios, quando 
o verbo não contém em si· mesmo a 
expressão. Este participio é formado da 
terceira pessoa do presente do indica
tivo, e só pode nascer de verbos acti
vos e neutros. (*) 

Os verbos acabados em a, e, i, o, u, 
com til ou sem til, e e1n á e em áo 
(diphtongo ), o particípio é çaba, exce pto 
quanto aos que têm a ultin1a syllaba etn 
ça, que apenas a completam :-cepi-çába, 
do verbo cepi, «vin gar», çubã-çába, do 
verbo çubã, «chupar», hobâc'-ába, do ver
bo hobâçá, «benzer>. Os acabados em é, 
í, 6, ú, podem accrescentar apenas ába ; 
mas, na pronuncia, deve ser bem saliente 
o accento da terminante: niong-é-ába, do 
verbo mongé, «fazer · dormir». Os aca
bados em o e ern ú, precedidos de vogal 
ou puros, mudam o o e ou em gu, para 
fazeren1 guába: ace-guába, do verbo aceó, 
«chorar». Os acabados em ii, e nos diph-

(') No dialccto guara.ui, tem quatro tempos, ába, pre
sente, aguêra, pret.el'ito, aguátna, futuro, abanguêra, futuro 
imperfeito ou mixto. 

. . 

tongos com til, ãi, ii õi, ui, o particípio 
é dába: do verbo arnã-n-dàba, do verbo 
a1uã-n, «circular >> , çãi -dába, do verbo çãi, 
«esparzir». Os acabados em diphtongos 
simples, áí, ei, í-t, ói, ú í, ·o particípio · é 
tába: cekíi-tába, do verbo, cekíi «tirar ». 
Os acabados em b, o mudan1 em p para 
fazere1n o participio en1 pála: cendú
JJába, do verbo cendúb «ouvir». Os aca
bados em e, accrescentam ába: çuc-ába, 
rlo verbo çuc, «lavar-se». Os acabados 
ein ng accrescentam ába, nhang-ába, do 
verbo nhany, «encostar». Os acabados 
em 1n, accrescentan1 b, e o con1pletan1 com 
ába, am-b-ába, do verbo arn, «estar en1 
pé» . Os acabados ern r, o p1udam em 
ç, é completam com ába: bi-çába, do 
verbo bir, «levantar». 

Com bae, formado tambem da terceira 
pessoa do presente do indicativo, com o 
pronome pessoal, significa «O que» ou 
«O qual: o-quâá-pae, « O que sabe». Com 
os pronomes xe, nde, i, iande, ore, pe, i, 
pospostos a acijectivos, e estes precedidos 
dos respectivos relativos nos casos em 
que o devem ser, substitúe o verbo «ser», 
que, caracteristicamente, não existe na 
língua t1ip1:: i-poriaú-bae-xe, «eu sou 
pobre» , i -tacux i-bae-i, «elle é fanfarrão », 
ou, den1onstrativamente, itacuxi-cu-ibae, 
«riqueJle é fanfarrão», segundo o padre 
MONTOYA, ou cà-bae, segundo o padre 
LUIZ FIGUEIRA. 

Para a forrnação dos tempos dos ver
bos, este bae, posposto ao verbo, será 
seguido das terminações respectivas cuéra, 
para o preterito, ra1na, para o futuro per
feito, ranguéra para o futuro imperfeito, 
etc.: o-peí-bae-cuéra, «O que varreu », 
o-peí-bae-ra1na, «O que havia de varrer», 
o-peí-bae-rangu,éra, o que havia de ter 
varrido». 

Este cuêra, como se diz no sul do 
Bra~ül, ou coéra, como se falla no norte, 
soffre, por elegancia, em 1nuitos casos, 
a apócope da ultima syllaba. Nos ver
bos e nomes acabados en1 b e em e, 
preterito é uêra, ou oêra; nos acabados 
e1n g, e ern p, é uêra ou oéra; nos aca
bados em m, é buêra ou boéra; nos 
acabados ern r é éra; nos acabados en1 
lettra ou syllaba com som nasal, é ndéra, 
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nguéra ou ngoéra; nos acabados em· árna, 
ou á·mo, é tarnbem nguéra ou ngoéra, 
apocopadas as encliticas 1na e rno; nos 
.acabados em é, basta arcrescentar ra; 
nos acabados e1n ér, basta accrescentar 
a: tenibi-réra, «sobras»; taper-a, «po
voação que existiu»; aré-ra, «O que ca
hiu e logo nasceu>>. Nos acabados em 
b, usam mudar o b em p°' E1n geral, 
em .outras terminações, é cuéra ·ou coéra, 
guêra ou goéra. · 

Cu&ra, ou cor>ra, sóe ser en1pregado 
corno tempo . presente para restringir a 
acção do verbo a certo~ indivíduos, ou a 
determinados objectos: orecuéra oroçó, «SÓ 
nós outros vamos»; cunu1ni ou curu-
1nin,quê!f·a onhernoçará'i, «SÓ brincam os 
meninos»; cunhã·ngué ioçó, «SÓ as n1u
Iheres vão»; aó pecengi(ê «pedaço de rou
pa»; aó-cúi-gué'ra, «andrajos», do verbo 
cúi «Cair». Tainbem c1uêra ou coéra, guêra 
ou goéra, é usado como a bsolnto no pre
sente: tatã-nguéra, «O forte»; anhang
uéra, «O diabo velho·»; 1noro#ng-uéra, «O 

branco». 
Ha out~o particípio em bóra e, no dia

lecto guarani tem. seus quatro tempos 
· bó-r, bor-éra, borá1na, borã-ng'uêra, ou 
b_orã-ngoéra: sem a nect1ssidade do b, 
se já o verbo ou o nonte o tem ternlinal. 
Mas, este particípio., é limitado a ex
primir o que a pessoa ou a cousa contéin, 
o habito, a continuação, o f)fft' Íto ou o 
resultado a extensão; o excesso, o· su
perlativo.: 1irob-óra, «an1argoso»; çabeipó-
bor-a, «beba do por habito»; guacern
bór-a, «grito continuo»; quirá-bór-a . «en-

- gordura do; xe-co-bór-a, «minha roça vai 
1_ por ahi á fóra», expriniindo a sua ex-

tensão; taci-.b...ór-a, «gravemente doente»; 
tacú-bó-bór-a, «rriuitissimo calor», repe
tido' o pa,rticipjo, 

O padre Lu1z FIGUEIRA, e an.tes delle 
o padre J. ANCHIETA, buscaran1 o exem
plo deste participio err1 canhenibóra, «O 

fujão», do verbo canhy, «fugir». E ad
duzo este exemplo para tornar certo que 
esta palavra nada tem de africana, só 
porque os negros a corromperan1 em 
quilombola. 

Antes de tratar dos participios passi
vos, é necessario dizer que os verbos 
activos se tornam passivos, anteceden-

·--

do-os com os respectivos relativos, ac
crescentando--.os com a palavra pira no 
presente do indicativo, piréra no prete
rito, pirama no futuro, piranguéra, no 
futuro . ilnperfeito, e terminando-as com 
o pronome xe, ndê, i, iande, ore, peê, i / 
substituido o i das terceiras pessoas do 
plural por cúibae, se, em vez de «elle» 
ou de «elles», forem «aquelle)> ou «aquel-· 
1es», i-curá-pira-xe, «eu sou empulha
do», i-curá-pira-nde, «tu és empulhado», . 
i-curá-p·ira-i, «elle é . ernpulhado», ou 
i-cura-pira-cuibae, ou ·cóbae «aquelle é 
empalhado», i-curá-pira-iande, «nós e 
vós so1nos empulhados;), i-curá-pira-ore, 
«nós só somo::; emprdhados», i-curá-pira
peê, «Vós outros sois empulhados», ou 
i ·-curá-pira-cuibae ou, cóbae, «aquelles 
são empu lhados». Se o verbo tiver ·som 
nasal, o p é n1udado em nib, fazendo 
rnbú·a; mas, é preciso attender que, nos 
verbos acabados em à, e, õ, ·pode ser 
intercalada ou não a partícula ngi, in1-
n1ediatamente antes de 1nbira: aniee, 
«dar», i-·mee-ngi-1nbira, ou apenas i-nieP.
nzbira, «dado»: nos acabados em i, pode 
ser intercalada ou não a partícula rn: 
anioi «pôr», i-1noi-ngi-mbira, ou apenas 
1:-1nui-n1bira «O posto». · Nos verbos aca
bados em consoante, esta deve ser com
pletada corn um 'i, e dP.pois pira.: çau
çub-i-pira «O amado.». Tarnbem serve 
pira para formar os adiectivos attribu
tivos que na língua portugueza acabam 
em vel (breve): çau-çub-i-piranza, «ama
vel », e, send,o precedido do relativo i, 
significará «O amavel». 

Acceitei como mais clara a explicação 
do padre MoNTOYA, embora, por outros 
termos, dê a do padre Lu1z FIGUEIRA · 
o 1nesmo resultado. E tanto. vale dizer 

' ,; . ,, .._ . ,, 
pirera e piranguera, como piroera e 
pirarnboéra, cií'ibae, ou cóbae: são modos 
de fallar do indigena do sul, quanto aos 
primeiros, e do indígena do norte, quanto 
aos Sfgundos. 

U1n dos particípios passivos é pira, 
que já ficou. explicado. O outro é tmni, 
que sempre antecede ao verbo activo, 
se1n os pronomes pessoaes; muda o t 
em r, se na composição fôr precedido 
de aJguma palavra ou nome, ou mesmo 
de pronornes possessivos; ou· o perde, se 

• 
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o fôr de gu, reciproco ou com voz de -Em geral, os nornes, que conjugados 
Telativo: tenii-rarõ, «O guarda»; xe-remi- com pronomes se faze1n verbos, contên1 
rapiâ, «meu escravo», gu-enii-rapiâ, . «seu virtuahnente nos mesmos prono1nes a 
escravo». Nestes exemplos ha a observar idéa de «ser» ou de «ter», e esses pro
tambem a mudança do ç, do padre Lu1z nom es podem ser antepostos ou pospos
FIGUEIRA, ou do h, do padre MONTOYA, tos : xe-abá, ou abá-xe, «sou homem », 
dos verbos çarõ ou harõ e çap'iâ ou xe-raci, ou taci-xe, «tenho doença». 
hapi'â, em r, pela regra geral da n1u- Attendam-se as seguintes regras : 
dança dos respectivos relativos ern r, a) No caso xe, de pronome pessoal, 
sempre que são antecedidos de outra se for Reguido de qualquer nome adjec
palavra. Cumpre deixar notado que tivo, a significação é do verbo «ser» : 
aquelle gu, embora reciproco, func~iona catú, «bom» xe-catú, «sou bom »; poxí, 
como relativo sempre que o _verbo s.e «sujo», ude-poxí, «és sujo»; poranga, 
reflecte no a.gente ou no paciente,. <l1- , «forn1osnra», i-p9ran,q, «é formoso». A 
recta ou oul!qua1nente. 1 razão porque o a final de poranga é 

Este temi, segundo o padre l\1oN.- supprímido, é que, com os pronomes 
TOYA, muda o rn em 111b ficando sem til de xe, o verbo, que tem o accento agudo 
sempre que encontra vogal; mas, sendo . oa penultim~ syllaba, perde a ultima 
ter.ni, segundo o padre Lu1z FIGUEIRA, ! em todos os te1npos, excepto no infi
nada muda. Por exemplo: no primeiro nitivo. 
e.aso, t~1n~1;-ú~ ~«comida», . ou «Comes- b) No caso de xe, pronome posses
tivel», i -rembi-u,. <~a com1~a )); no se- sivo, se fôr seguido de qualquer non1e 
gundo caso, tmn~-u, «comida». T.a~- · substantivo d~ cousa possuível. a signi
bem, por elegancia, querendo expnmir 1 ficação é do ,verbo «ter»: · ci, «mãe», 
a cousa 8obre que cáe a acção do verbo, xe-cí «tenho n1ãe » · túb .. a «pae» nde-
, f h 'd .. l ' ' ' ' e uso azer ~ ap eres1s a. pnr:ieir~ .sy - rúb, «tens pae» ; ipi, «aQtepassados» , 
la~a de temi, antepondo 'J~ti ao 1n~n1,tivo; t-ipi «tem antepassados». 
mi-rnboé, «O que .se~ ensina», nn-it,. «O - Agora, resta explicar a conjugação 
que se come », 1ni-e, «o que se diz ». negativa . 

Como se vê, este participio póde for- São varios nesta lingua os modos de 
mar, sen1 apheresis, os seguintes prono- negar. O co1nmum é ·nd, ou mesmo só 
mes possessivos: xe-retni, nde-remi, cemi um n, ou só uni d, no principio do 
i·ande-remi, ore-rerni, pe-rerni, cenzi; verbo, e um 2 no fim: N -açó-i ou D-açó-i, 
mas não se ajuntam senão com os infi- ·ou Nd-açó-i, «não vou». E, se o verbo 
nitivos dos verbos activos sem accu.sa- começa por consoante, o a, por accres
tívo, ou sem caso, e isso para significar cimo á aquella partícula de negação, ·é 
a cousa sobre que cáe a acção ·dos 1nt•s- de rigor. No presente do indicativo não 
mos verbos, segundo já foi dito: ~:e - é admissível outra negação. 
rmni-ocá, «o que eu busco», ou traduzido A outra forma de negar é ey, eyni, 
litteralmente, «o que é buscado por mim »; fazendo eyme, para o 1nodo conjunctivo, 
xe-re11li-guiü-cuéra, « O que foi vencido e eynia o infinitivo, os participios, os 
por 1niln» ; xe-renlbi-1nbó-guarini-çára, supinos e os gerundios; xoé, ·segundo o 
«o que foi feito guerreiro µor min1» . padre Lu1z FIGUEIRA, ce, .segundo o 

Tambe111 é usa<lo como possessivo, na padre l\fONTOYA, antes do ne, para o 
fornia dita, anteposto ou 'posposto, o futuro imperfeito; urné, confonne o pri
mesmo pronon1e xe, . nde, i, iandé, oré, meiro, e11Lé ou i1nP, conforme o segundo, 
pê, i, con10 pessoal: ndé-xe-re1n'1>allá, ou para o imperativo; inné, conforn1e o pri
xe-reuâ-abá-ndé, «tu és meu ho1nen1 ». meiro, antes do ne, para o futuro ou 

Segu11do o padre MoNTOYA, não é modo mandativo; xoé-ternornã, confonne 
possível confundir com ·rni, «esconder», o pri111eiro, ·eyünnõ, conforme o segundo, 
o sol> redito caso da aphéresis de tenti ; para o presente do mo<lo optativo; xoé
porque a aphéresi'::> deixará ·111/ri, con- 1 nwi11101nâ, conforn1e o primeiro, eyrna1no 
forme a regra ensinada por elle. 1 ou eyrarno, para o preterito e mais que 
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perfeito do optativo. Assim, tomarei ao 
acaso o verbo neutro cutipó, «saltar», 
cujo presente do modo indicativo é o 
seguinte: a-cutipó, ere-cu#pó, o-cutipó, 
ia-cutipó, oro-cutipó, pe-cutipó, o-cutipó : 
no presente do indicativo, a-cutipó, «eu 
salto», na-cutipó-1,, «eu não salto»; no 
futuro imperfeito, a-cutipó-ne, «eu sal
tarei», na-cutipó-i-xoé-ne, «eu não sal
tarei» ; no n1odo imperativo, e-cui'ipó, 
«Salta tu», e-cutipó-Utné, «não salta» OU 

·«não saltes tu»; no futuro ou modo 1nan
dativo, tere-cutipó-ne, «não saltarás tu»; 
no preHente do modo optativo, a--cutipó
ternomã, «oxalá saltasse, ou saltára eu», 
na-cutipó-í-xoé-te112ornã, «oxalá não sal
tasse, ou não salt2.ra eu :i>; no preterito 
e mais que perfeito do optativo, a-cutipó-
7neimo-mã, «oxalá tivera eu ~altado » , 
ou «oxalá saltára», na-cutipó-i-xoé-rnei· 
1nornã, «Oxalá não tivera ou não tivesse 
eu saltado» ; no preterito e no mais qur 
perfeito do modo pern1issivo, a-cutipó
umã1no ou a-cutipó-u1nã-11tbeérno, «eu 
teria saltado», nda-cutipó-i-xoé1no ou 
nda-c·utip6-i-xoé-rnbeérno, «eu não sal
tára ou não tivera saltado» ; no futuro 
do inesmo modo permissivo, tacutipó-ne, 
«saltarei eu», tacutipó-urné-ne, «não 
saltarei eu»; no modó conjunctivo, cu
#pó-reme, «quando, porque, como, se, 
eu salto», c:utipó-eyme, «quàndo, porque, 
como, se, eu não salto» ; no rnodo infiniti
vo, cut-ipó, «saltar», cutipó-eyrna, «não sal
tar» ; no participio en1 ára, presente c~lii-· 
pó-çára, «saltador», cutipó-çareyma, «não 
saltador» ; no preterito, cutipó-cuêra, «O 

que foi saltador», cutipó-eyma-cuêra ou 
cutipó-cuêreyma, «O que não foi saltador»; 
no futuro, cutipó-rania, «O que ha de sal
tar», cutipó-ra111eyrna, « O que não ha de 
saltar» ; no futuro mixto de preterito, cu
tipó-çaranguêra, « O que havia de ter 
saltado», cutipó-çaran,q·uere;y, «O que não 
havia de ter saltado»; no participio em 
úae, presente, o-cutipó-bae, «O que salta», 
o-cutipó-cyrnbae, «O que não salta»; no 
preteritu, o-cutipó-bae-cuêra, «o que sal
tou», o-cutipó-bae-cuêrey, « O que não 
saltou»; no futuro, o-cutipó.:.~ae-ra·rrta, 
4:0 que ha de saltar», o-cutipó-eybae
ra1na, «O que não ha de saltar»; no 
futuro niixto de preterito, o-cutipó-bae-

ranguêra, «O que havia de ter sal
tado », o-cutipó-bae-ranguet·ey, « O que 
não havia rle ter saltado»: no particí
pio em tenii, presente, xe-re-nii-cutipó, 
« O que eu salto», xe-remi-tutipó-ey, «O 

que eu não salto» ; no preterito, xe-re1ni
cutip6-cuêra, « O que eu saltei», :r;e-re
·mi-cutip6-cuêrry ou xe-re1ni-cutip6-ey
cuêra, « O que não saltei», xe-re1ni
cutipó-rarna., «o que saltarei», xe-remi
cutt:pó-ra1neyrna ou xe-re'mÍ-cutipó-eyra
rna, «O que não saltarei»; no futuro 
niixto do preterito, ;:ce-remí-cutipó-ran
_guêra, «O que eu havia de ter saltado», 
xe-1·end-cutipó-rangueref1 ou xe-rerni
cutip6- eü-ranvuê, «O que eu não haria 
de ter saltado»; no participio ·em ába, 
presente, 11.:-cutip6-çába, ·«lugar d'onde, 
tempo em qn tl, motivo por que, modo 
con10 salto », a negação é i-cutipó-ça
be.i;1na; no preterito, i-cutipó-çaguéra, 
«lugar d'onde, etc., saltei», a negação é 
i-cutipó-çaguereynia; no futuro, i-cutipó
ça9uá1na, «lugar d'onde, etc., hei de sal
.tar», a nC'gação é i-cutip6-çaguamefJnia; 
no futuro mixto de preterito, i-cutipó
çabanguêra, «lugar d'onde, etc., eu havia 
de ter saltado», a negação é i-cuti"pó
r;abanguerry; a negação, no supino, é 
i-cutipó-he;l;nia, «não saltado»; a negação 
no gerundio é gui-cutipó-:-eyma, «não 
saltando eu». 

Tan1 bern o substantivo é negado pela 
particula a<ldi.tacla ey : abá, «hornem», 
abá-e[J, «não homem», isto é «não pes
soa, não gente, ninguem », com referen
cia ao plebeu. E isto prova que o tupi 
tinha tam bem a sua aristocracia. 

Curnpre notar que duas negações faze1n 
un1a affir111 nção: 1ta-cutipó-ey1na, «não 
deixo de saltar», porque ha a negação 
inicial e a negação tern1inal. Tam be111 
tres negações equivalen1 urna affirma
ção; porque a ultima não tem outro 
valor que o de repetição: na-cutipó-ey
eyrua. Outrosnn, uB1a negação com a 
particula tei, precedendo ne do futuro, 
mutla-a em · affirmação: ndere-cutipó-i
xoé-tei-ne, ~não deixes de saltar». 

Ha outro modo de negação: é na-rua, 
isto é, na-ruai, ou na-rúgua-í, n1ettendo, 
entre essas duas palavras, o prono111e, o 
\erbo, ou o nome; mas é són1ente usado 
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para exprimir o verbo «ser»: na-x e
rua-í-cutip6, «não sou eu quem saltou »; 
nd-a-cutip6-ruguaí, «não salto» ; na-xe
abá-rúa-í , «não sou homf'm » . 

Ha tamben1 os adverbios propriamen
te negativos. Os adverbios prohibitivos 
encerram virtualmente negação: aáni, 
ine, etc. · 

- São muito engenhosas algumas dicções 
que, embora só por si nada signifiquem, 
juntas porén1 a verbos e a outras partes 
da oração, dão-lhes energía, ou melhor 
expressão, ou mesrno sentido differente. 

Assim: ã; à, com til~ posta no fim 
da palavra, dá energia: o-cutip6-ã, «eia, 
salta». Aib, esta dicção, posta no fim da 
palavra, significa que a acção do verbo, ou 
a expressão do nome, tornou-se niá: ai
có-aib, «passo mal» co-rite~-aib, «depres
sa e já», o-nhenheng-aib, «elle falla mal », 
isto é, «blasphema», ou «injuría», ou «diz 
palavras sujas». Aúb, posta tam bem no 
fim da palavra, serve, em verbo neutro 
ou absoluto, para expritnir defeito, ou 
má vontade na acção: ie-ciri-aúb, «não 
deslisa-se bem », o-guatá-aúb, «anda diffi
cultosarnente» , o-ieroqui-aúb, «dansa sem 
vontade» ; em verbo activo, serve para 
exprimir desejo, ou saudade: ai-pix ã-aúb, 
«desejo belliscar», ocexág-aúb, «saudoso 
d~. ver». O verbo rep~tido, exprirne n1~ior 
f<ltça na acção; a dicção aub, repetida, 
exprime excesso de defeito ou da má 
vontade, no primeiro caso, ou excesso de 
desejo ou de saudade, no segundo: a 
negação do verbo é feit.a antes da dic
ção aúb. 

Cá e qnyg exprirnem proposito firrr1e 
de agir, mas só o homem diz cá, ao 
passo que a mulher diz quyg ; deve sem
pre ser precedida da partícula ne, ou 
pe: aç6-cá ou açó-ne-cá ou açó-pe-cá, 
para o homem, açó-quyg, ou açó-ne-quyg, 
ou açó-pe-quyg, para a n1ulher, «vou 
decididamente». 

Pá: quando não é interrogativo, con10 
adiant0 se verá, exprime determinação de
cisiva, no plural; e então significa «eia, 
pois, já»: pe-nhanhubã-pá «eia, pois, abra-. , 
çae Ja». 

Çoára, Xoára, Ndoára: precedendo di
versas dicções são a inesma COU$a e ser
vem de ter1ninal do verbo ou do nome para 

exprimirem frequencia ou costun1e: ceó
çoára, «chorador», ú -xoára, «Sempre su
jo», çubfí-ndoára, «chupador»: esta dicção 
çoára não deve ser confundida com o 
pnrticipio dos verbos _ acabados em çó. 

Çoér, X oér, Ndoér, com à (breve) termi
nal, estão no tnesmo caso das anteriores, 
exprimem tam bem frequencia ou costume: 
o-atá-çoéra, «andejo », onhenheng-i-xoér-a, 
«palreiro», o-nhankubã-ndoéra, «abra
çador». 

E': sin1plesme.nte esta lettra é, termi
nando algum verbo, significa a acção in
dependente de outra pessoa ou de outra . . , , 
cousa: aipe7u-e, «eu mesmo assopro»; 
posposto a gerundio, significa «depois»: 
g'wicarúbo-é, «depois que ea coma» ~ tam
bem significa, terminando vtrbo, «SÓ», 
e tamben1 «á::: vezes»; e serve tambem 
para exprimir destreza, ensino, aprendi
zagem, aptidão, habilidade, agrado, mas 
nestes casos sóe ser seguida de catú: 
Xe-é-catú , «SOU aestrO»,_ na-xe-é-catú -i, 
«não sou destro». 

1: esta lettra i, com til · ou sem elle, 
posposta ao norne, expriine diminutivo: 
teçá-i, «olhinhos» ; tambem posposta ao 
verb0, exprime perseverança na acção; 
no principio <lo verbo neutro, é o mesmo 
que '<<se» : i-·rnaê, «mira-se»: i, com til, 
por si só, é verbo e significa «estar, 
pôr»: com til, posposta a verbo, signi
ti.ca fazer ao aca i:w, ou seLU impulso, a 
cousa: xe-atá-i, «Caminho ao acaso». 

Já: exprime satisfação pelo n1al de ou
trem; posposta ao verbo, exprime costume 
ou habito: ai-tiquicú-iá, «costumo sor
ver»; e se é accrescida com a syllaba bi, 
formando iabi, significa superlativo na 
acção do verbo: ai -tiquicú-iabi, «costun10 
sorver muito ». 

I co: posposta ao vf'rbo, esta dicção 
dernonstra o que se faz: aiaupi-ic6, «eis 
que levanto a cabeça». 

Iepé, no plural iepeiepé: é posposta a 
verbo activo, sómente nos mod·os que ,.,. 
têm pronome pessoal, para fazer fallar 
a prüneira pessoa co1n a . segunda, sendo 
este nominativo, e aquelle· accusativo: ~. 
nde-xe-çapi-iepé, «tu me queimas », xe
çap·i-umé-iepé, «não me queimes»; tam
be1n significa «debalde»: açapecoe-iepé, 
«continuei debalde»; fambem serve para 
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exprimir difficuldade eru ter escapado de phrases longas, deve ser precedida de 
·algum perigo: ceiia-iepé, «escapei arra- outra interrogativa para o verbo, ficando 
nhando». ella sempre no fim, após o caso; ere-:jucá 

~Ioan.g: posposta a verbo, esta dicção itmà-·1no-pangá-jaguá râ-raé? «Já terias 
exprime cousa ficticia, e tambem acção morto o tigre?». Paé é interrogativa, 
baldada; açungá-moang, «fin jo que apal- exp1imindo a phrase ellipt.ica de duvida 
po»; apirá-rnboácá-nioang, ~pesquei de- «havia de»: ain-paé, «havia eu cie estar. 
balde ou sem resultado }> , deitado?»: é muito usa.do precedido de 

Niã: posposta a yerbo, exprime a con- ánzo, «por veutura». Com a partícula cerá, 
firmação do mesmo verbo: agu.eê-nifí, ~sim, segundo o padre Luiz FIGUEIRA, ou herá, 
vomitei». segundo o padre MoNTOYA, é exprimida 
· Nhé".· significa «acaso», isto ·é, «sem duvida na pergunta: Abá-cerá? «Homen1, 
nece~sidade al.guma»: çapeg-nhé, «cha'" ou rnulher'r» Não dizem, porém, Ounhã
musquei por acaso». cerá? senão quando ha duvida se a mu-

Nhote: significa ~sómente»: açaarõ- lher é realmente tal. Com aquella mesma 
nhóte, «espero sómente»; a-i-nhóte, «es- particula, sem adverbio proprian1ente in

. tou só~; são a · mesma cousa nhó e nho- terrogativo, sóern perguntar e responder: 
nhé. aracaé-cerá ? «Quando?» aracaé-cerá, 

Pá? Pangá? Pe? Piã? Piang? Pi? «não sei quando »; aba-cerá? «Quem?» 
Pipó? Raé?-são as interrogativas mais aba-cerá, «não sei quem»: só o tom 
c01nmuns desta lingua: xe-pá? «Sou eu?»; faz distinguir a pergunta e a resposta. 
a-manó-pangá,-ne? «Reide morrer?»; ere- Con1 a particula té, antes de pá, pangá, 
çó-pe? «Vaes?»; o-çó-p1:a-ne ou o-çó- pe, piã, se exprime a palavra «pois»: 
piang-ne? «Tem este de ir?»; de-rei-pi- abá-té-pe-oçó? «pois quem foi? » 
ere-çó-bo? «Ainda não foste?»; xe-pipó- .Ranhé exprinie pressa, adiantar-se a ou
açó-ne? «Reide ir eu? »; o-amonhã-raé? trem, e tambem advertencia: Taçó-ne-ra
«Já fez ?». ]Já póde preceder aos pronomes nhé, «irei já~ ; abae-ranhé, «chego pri
có e. gui: abá-pa-có, ou abá-p~cóbae? , meiro»; xe-ranhé, ,«eu adiante»; niãeté-ra
<.:Quem é este?»; abá-pá-gui? «Quem são nhé, «at.tençãol » ou «olhae bem». Junta a 
esses?». Pangá é tam'bem admirativa, verbo negado exprime «ainda não)). 
precedido das duas partículas te-catú, ern- Rúng, Jl,únga, Rung-e1ne, juntas a 
bora affirmativas: nde-kér-ána-tecatú-pa- nomes exprimeru ordenar,. ou principiar.; 
ngá? «Oh! como és dorminhoco!». Pe, é, porém, preciso iniciar os nomes com 
'precedida de abá, significa «quem»; abá- a partícula ai, collocal-os immediatamente 
per «Quem?»; existindo na oração a<lv~ r- a ella, e, no fim, fixar qualquer daquellas 
bio, sempre se põe immediatamente após 

1 

dicçôes, como forem pedidas: ai-có-rung 
'" elle. Pi antecede, de ordinario, immedia- xerúba, «Ordeno a roça de ineu pae~. A.s

tamente, aos pronomes xe, có, cóbae, cui, siln tornadas um verbo activo aquellas 
ang, quando são estes empr_egados na pa~a:ras có-'l;ung, faz c6-runga,. no .in
composição da phrase: amboé-pi-xe-ne? fin1t1yo; e t?-r~t1!,9-ente, no. conJunctivo. 
«Hei de ensinar?»; abá-picó, ou abá- ~e ipi, ~<princ1~10», pre?ed1do da sobre
picóbae? «Quem é este?»; abá-pi-cui dita part1cula ai e seguido de rung, é 
ou abá-pucui? « Quen1 é aquelle ?»; formado o verbo a ai-ipi-rung, «princi
abá-piang? «Quem são estes?». O pro- piar, começar». Tambem exprin1e accres
nome xe p'óde ser posposto · á particula centan1ento_ á cousa. O padre MoNTOYA 
interrogativa: abá-piã-xe? «Quem · sou escreveu rv; mas é o n1esmo rung doç 
eu?» Pipo só é ei:npregada quando a padre Lurz FIGUEIRA. $ 

interrogação contém ~por ventura». Raé, ..t1b é tarr1be1n uma dicção que, por si · 
«já«, é interrogativa, para o presente, o mesma, nada significa; 1nas, precedida de 
preterito, e o futuro do modo indicativo, a, collocando immediata1nente o norne e 
e para o preterito perfeito e mais que terminado por áb, fórma verbos: a-ibirá 

_perfeito do modo permissivo, em phra- ab, ~corto 1nadeira» ;_ a-ie-ibi-ab, cabre 
ses breves: o-ço-raé? «Já foi?»; 1nas, e1n a terra». No sentido de abrir natural-
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mente. verbo neutro, é que áb é em- oro-itic, «eu te- arrojo», opó-itic, «eu vos. 
pregado na fórma sohredita: o-:jáb-botirn. 

. . 

«a flôr abre». 
Todas esta8 dicções servem para compor 

verbos e nomes, alterando-lhes 111 <'smo o 
primeiro sentido, ou simplesmente · itn
primindo-lhes mais energia ou menos 
força. 

Cumpre, porém, não perder de vista 
certa8 regras : 

a) Os verbos . activos, que, depois <lo 
artigo ou nota, tem algumas das sy.lla
bas ra, re, ro, ru, exigem, nas terceiras 
pessoas, a syllaba gue depois do mesmo 
artigo ou nota: araçó, «levar», o-gue
raçó, «elle leva)); e, se pela introrlucção 
de poro os qui~erinos ~omar absolutos, 
aquella syllaha gue sera c~llocada l.ogo 
depois de poro e este apos o artigo: 
a-ppro-gue-raçó, «Costumo levar». E 
usam sincopar as duas primeiras Jettras, 
por elegancia: a-poro-e-raçó. Nos verbos 
co1n poro, póde ser mudado o artigo ou 
nota no pronome xe, exprimindo então 
a continuação do acto: xe-poro-có-.~:erúba
a:jú, «venho continuar a roça de meu 
pae». 

• b) Quando a primeira pesspa é no-
n1inativo, e a segunda é accusativo, não 
se põe artigo ou nota no verbo, e serve 
de accusativo da segunda pessoa a pa
lavra oro no singular, e opó no plural: 
xe-oro-çauçnb, «eu te amo», xe-opó
çaitçub, «eu vos amo». Neste mod o de 
compor, vê-se ben1 que não é usaclo . . , 
nde, e sin1 oro, nem peé, e sim opo; 
excepto nos modos conjunctivo e opta
ti~o, coln as res\)ectiva.s terminações. 

e) Por ellipse, costumam supprimir, 
quando não ha necessidade de maior 
clareza, os pronomes pessoaes, enten-. , 
dendo-se que os accusat1vos oro e opo 
suppõem xé: ai-p~tibiró, <~Sa?~d~r>~, or~
pitibiró «eu te sacudo» opo-pitibiro, «nos 
te sacudimos». 

arro.JO». 
e) Os verbos que, depois do artigo 

ou nota, têm io, ou nho, ie, ou nhe, ç 
ou h, perdem, com os .accusativos oro e 
opó, estas p~rticnlas, segundo a lição do 
p·adre Luiz .FIGUEIRA, ainda que o padre 
MoNTOYA affirme ser isso facultativo: 
a-io-rá, «desatar» , xe-oro-rá, ou simples
mente oro-rá, «eu te desato», a-nho-pú, 
«lastimar», xe-oro-pú, ou simplesmente 
oro-pú, «eu te lastimo»; açauçúb, «amar» 
oro-auç,-úb, «eu te amo». 

f) Os verbos que depois do artigo ou 
nota, começam por nha, perdem con1 os 
accusativos oro e opó o nh: a-nharõ, 
«arremetter», opó-arõ, «eu arrenietto a 
VÓS». 

.<J) Os verbos que, depois do artigo 
ou nota, começam por ia, perdem, .com 
os accusativos oro e opó, o i: aiaçoi, 
«cubrir», oro-açói. «eu te cubro»; por
que aquelle i, séndo relativo, não póde 
permanecer· na transição da primeira 
pes:;oa á segunda. Os verbos, poré1n, 
qne não são activos, deven1 sér feitos 
activos pela intercalação de .,no ou rnbo, 
confonne fôr natural ou nasal o som 
do verbo, segundo já fieou explicado no 
logar respectivo. 

h) Os verbos que começam por no, 
r, depois dos pronomes, recebem com 
os accusativos oro e opó, a partícula. 
gu.e: esta mesma regra se estende ás 
terceira s pessoas de ambos os nu meros: 
anoe, « esvasiar )) ' xe-oro-gue-noê, «eu te 
esvasio», o-gue-noe, «elle esvasia», mas, 
a terceira pessoa relativa, é ce-noe, «elle 
esvas1ou ». 

i) Os verbos que co1neçarn por nho 
ou ro, recebem, com os pronomes, a 
partícula re: a-nho-pi, «raspar», xe-re
nho-pi: «eu raspo» ; a-robiã, «crer, res
peitar», xe-re-robiã, «eu creio, eu res
peito» . 

d) Os verbos que, depois do artigo 
ou nota a, adnlittem i, relativo, fazendo 
ái, perdem com os accusativos oro e 
opó, tanto um corno o outro: ai-quabã, 
«abarcar», oro-quabã, «eu te abarco». 
Não perdem, porém, o i os verbos que 
o têm como proprio: a-itic, «arrojar», 

j) Se a terceira pessoa é nominativo, 
e a prirneira ou a segunda é accusatiYo, 
o verbo deve ser precedido do pronome 
respectivo, seja xe, seja nde: Zebedeu 
xe-Jucá, «Zebedeu me mata», Zebedeu 
nde-:juca, «Zebedeu te n1ata». Mas, se 
a segunda pessoa é nominativo, e tem 
por accusativo a primeira, o verbo perde 

• 



• 
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o artigo, e accrescenta iepé: n4e-xe-}ucá- m) Todos os verbos, quer ac;tbem em 
iepe, «tu tne matas». vogal, quer em consoante, quer em di-

k) Se a terceira pessoa é nonüuativo, phtongo, têm accento agudo na ultima 
· sylla ba nos tempos do modo indicativo. e ten1 por accusativo outra terceira pes-

1 Nos mais 1110· clof', ou ten1pos, em que soa, prece< en<lo esta u. verbo, leva este ,., recebem incrementos, na-o mudam o ac
o artigo, nos tempos que o tên1: Pedro 
jaguára _ 0 -fucá, «Pedro mata onça». cento , da sob redita syllaba, e as dos 
. Transposta, porém. esta phrase, de n1odo incrementos se pronunciam breves e cor-

ridas. 
que iaguára preceda a Pedro, o verbo 
d8ve perder o artigo, e e~te será subs- n) Os verbos, que começam por ç ou h, 
tituido por i relativo: }aguára Pedro r, n, recebem a parHcula re logo depois 
i-fucá-u; porque sempre 0 relativo re- do artigo ou nota, ou pronome, nos casos 
fere o non~e que fica mnis longe. que a pedem~ 

~ Todos os verbos activos e não os l) Se ao verbo, activo e neutro, ern d · outroR, que corneça1n por ç, ou h, con-
vez o artigo ou nota. sã~ dados pro- Jorrne já ficou explicado, conservam o 
nome~ e relativo, a terceira pessoa <lo 
presente do modo indicativo de.ve ser tal ç ou h, se o tal ç ou h, deverem 
f ficar como relativos : fóra disso, ou são ornrnda mediante as seguintes -regras: 
o verbo acabado ein consoante recebe o eliminados, ou são n1ndados em r. Nos 

verbos nunca o ç ou h é mudado e1n r. accreseimo àe í, con10 apór «saltar», 
i-por-í, aitic, «arrojar», ce-itik-í, aiur, p) AdYirta-se que sempre que a letfra 
«vir», t-ur-í; u verbo acabado em vogal 1:, relativo, se antepõe á ç ou h, estas 
si ngela, com til, ou sem til, recebe o se mudam em x, mas só na mesma pa
accrescimo de ú, como a-iké, i:entrar», lavra ~imples, ou composta: çuú, «mor
ce-iké-ú, a-çapillhã. «atif;a.r», i-xa-pi- der», i -xuú, «mordel-o»; açó, «eu vou», 
nhã-ú; o verbo aca~acto em d1µht.u11go ço, «i r», i-xó, «O seu ir », isto é, «a sua 
com til, ou sem til, não recebe accres- ida», por estar · -o intinitivo sem caso; 
simo algum, co1no a-cequií, «tirar», cequií. çub-a, «visitar», i-xub-a, visitai-o»; e 
Na negação dessa terceiÍ·a pessoa, desap- isto se entende, não só com verbos, .rnas 
parece o accrescimo, .-para ser posposta com quaesquer norr1es, mesmo posposi
a dicção ey1n. E cumpre não perder ções: çu1: «de, por causa de, fóra de, 
de vista que á terceira pessoa relativa, sen1», precedido do i, relativo, faz i-xui, 
tanto póde servir de nominativo a ter- «delle, por causa delle, fóra delle, sem 
ceira pessoa como ta1nbern a pritneira; elle», visto que o i, como relativo, tan1-
Pedro i-çó-ú, «Pedro se foi » xe-çó-ú, bem significa «elle»; e, comquanto o 
«eu me vou». O pa<lre MONTOYA manda padre ~iONTOYA escrevesse essa po.spo
accrescentar ao verbo com som nasal sição co1110 gui, ensinou afinal 'lue, com 
um n e depois um í; mas o padre Lu1z o sobredito relativo, recebe chu, formando 
FIGUEIRA não admittia esse accreseimo chugui, o que equivale ao x, como é 
a t<:les verbos, como já acima ficou nota- pronunciado no norte do Brazil; çocé, 
do: accresce sómente o ú. Se a terceira «em cima », i-xocé, «em cima delle»; e, 
pessoa é precedida de adverbio, ou de se bem ·que o padre lvloNTOYA escreveu, 
gerundio, deve ter, alé1n do relativo além de çoce, açor.e, ahoce, oce, deve se 
cmnpetente, a sobredita posposição: ebo- entender que a inudança em x é. só
quei-Pedro-ipór-i, «eis, lá salta Pedro», mente quanto a çoce, por ficar iu11nedia-
7'ace-fJ'uábó Pedro t-ur-i «chorando Pedro tamente antecedido do 'Í o ç. Exemplos 
vem ». Como se vê, tanto o artigo ou de nomes; ci, «mãe )> , i-xi, «sua mãe» 
nota, se o verbo ~ de artigo, como o ou 4: rnãe delle», ça1n-a, «corda», i-xáni-a, 
pronome, se é de pronome, desappare- .«sua corda». 
cem; excepto o pronome i, quando o q) De duas pessoas, antecedendo o 
nome não está presente, porque, nesse verbo activo, a segunda ou a immedia
caso, serve de relativo ao verbo. tamente antes delle é o accusa:tivo; oçó 

• 

'· 

• 

• 

• 
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Pedro 7aguara jucá-bo, «foi Pedro a é só para o primeiro: a-çó-potar, «que-
matar onça». ro 1r». . 

1~ Acerca dos tempos presente r fu- x~ O infinitivo de qualquer verbo, 
turo, quer do tnodo imperativo, quer do sen1 caso, ou não significando por modo 
modo permissivo. é essencüll não p~r<ler de acção, póde servir de caso a verbo 
de vista que ao artigo do modo indica- activo; nd-aipotar-í de-çó, «não quero 

·tivo deve preceder a lettra t; se esta let~ra tua ida:.. 
encontrar consoante, toma então a lettra E outras mai is regras, que, por miu-
a, forn1ando ta: t-a-jur,á. Se o verbo fôr das, podem ser lidas nas gramn1aticas. 
de pronome pesl!!oal, assin1 rnesmo se - Ha poucas preposições; n1as, as pos
fará: ta-xe-jucá. To~avia, no presente do posições sâo muitas; e fazen1 o mesmo 
imperativo, soern deixar sem t as se- papel das preposições em outras linguas. 
gundas pessoas dos dous nurneros. Eis as · principaes: çocrf, coti, rno, pe, bo, 

s) Todos os verbos activos, que, de- çupé. ári, aribo, apyri, tobákê, tenondé, 
pois do artigo, têm alguma das sylla- ianondé, ir1,1,namo, ou irit1no, çui, pabê, 
bas, ra, re, ro, ru, metteni nas terceiras recé, ri, ari, pupé, çupi, rupi, pocé, ey
pessoas a syllaba gue, como já ficou 1nebé, piri, riré, é, ré, be, bé, ndi, ndi
dito; mas, se ,aquellas terceiras pessoas, _ beé, ramo, range, takicueri, i, í, í. · 
se deverern tornar relativas, gue é mu- Çocé, usado tambem açocé e océ, ex-
dado em ce: araçó, «levar», o-gue-raçó-í; prime «estar sobre» : xe-çocé, «sobre · 
mas, na relativa, é ce-raçó-í ou ce-raçó-u, mim»; i-itá-çocé, «sobre a pedra». Se
como o padre Lu1z FIGUEIRA escre- gundo o paure MoNTOYA, 00111 o accres
veu. cimo de pebe, significa «sobrepujar com 

t) Em geral, na terceira pessoa do ~mi_?-encia» :_ Tupã ci q·uar?ci çocé pebe 
indicativo dos verbos de pronop:ies, é in-i, «a. ~lae. de Deus esta sobre o sol 
empregado o i: xe-maendúar, c: eu me con1 em1nenc1a». 
lembro~, nde-maeuduar, «tu te lembras», Coti significa ~para» com referencia á 
i-rnaenduar, . «elle se len1bra»: excepto de . .,locação : ibá-coti, «para o céu». Tam
nos verbos que depois do pronome xe, oem se ajunta a adverbios: có-coti ou 
tivere1n in1111ediatamente a lettra r, por- kibõ-ugoti, «para cá», aniõ-ngoti, «para 
que, neste caso, o r é 1nuda.do ein ç, na lá», aépe-coti, «para ahi». · 
terceira pessoa, xe-ropár, «eu ando per- J.'Yo significa «como», para. exprimir 
dido», nde-ropár, «tu andas perdido», relação creada corn outro individuo; i-xe
çopár, (eJle anda perdido~. Todavia, ha túba-1no aicó-ne, «terei de ser como pae 
quatro verbo::;, que tên1 r in1mediata- delle », ou, menos litteralmente, «servir
n1e.nte depois do prononie x e, e não o lhe-hei de pae». -
mudam enl ç. mas tomam o i da regra Pe, con1 verbos de rnoYimento, signi
geral: xe-rob, «:sou atnargo»; x e-rô, «eu fi ca «para», regendo accusativo com re
resolvo », xe-rurú, «estou inchado ,, ; xe- ferencia á deslocação; açó-tâ-p.e, «vou 
roiçang, «tenho frio »: os quaes fórmam para a aldeia». Com verbos de quieta
assin1 as referidas terceiras pes:-;oa$: ção, faz ablativo, e significa «em», xe
i -rob, i-rô, 'i-rurú, _i -roiçang. ro-p6-aicó, «estou ein minha casa». Nes-

u) Os verbos compostos de nomes, tes dous exemplos, vê-se que os nomes 
cuja primeira lettra é t, este t permanece regidos pela posposição perde1n a ultima 
na terceira pessoa, n1es1no que na pri- syllaba : tâ, de tâb-a, ro, de óca. Tám-
1neira e segunda pe::;soa sejcl mudado bem serve de dativo de pessoa: eraçó, 
em r, irnmediato ao artigo. Assim do cóbae. de ruba-pe, «leva isto a teu ... pae». 
nome túba, «pae», se fónna o verbo Tambe~1 significa «corn»: xe-pó-pe, «com 
xe-1·úb, «tenho pae», nde-rúh, «tens pae», minha mão». Sóe ajuntar-se a adv8rbio 
cuja terceira pessoa é tub, «elle tem ·de logar: ké-pe, «d'aqui». 
pae» . Bo, sem accento agudo, exprime o 

v) Dous verbos poden1 compor um modo de estar: o-pucu-bo «ao com- , 
unico; mas, neste caso, o artigo ou nota prillo»; o-pó-bo, «de gatinhas». Tambem 
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significa «por», em ablativo, com movi
mento: caá-bo, «pelo mato»; n hft,-mho, 
«pelo campo». Com acc~nto agudo, bó, 
serve para exprimir continente, effeito: 
taci-bó, «enfermo», isto é, « O que con
tém doença»; roi-b6, «resfriado », isto é, 
« eff eito do frio». 

Çupé rege dativo de pessoa, ou de 
cousa, a que vem <lamno, ou proveito: 
eraç6 nde rúba çupé, «leva a teu pae». 
Tambem rege ablativo, significando «com»: 
a-nheéng nde rúba ç~ttpé, «fallei com teu 
pae». O padre ~10NTOYA escreveu vpé. 

Ári, aribo, «eµi cima, sobre»: xe-ari, 
«sobre nlirn »; oc-áribo, «em cin1a da 
casa»; o-io-ári, «uns sobre os outros»; 
i -ara1no, «por cima, ou pela superficie». 
Apyri, ou i bü·i, exprime a posição de 
pessoas ou de cousas, juntas ou empa
relhadas ; xe-·t'biri, ou xe-apyri, «junto 
de nüm » ou «á :-ninha ilharga>), xe
ibiri-xoára, « O que costuma estar a n1eu 
lado )> : io-ibi-xe-p6, dizem da posição das 
duas rr1ãos para rezar: i o-ibirí-xoára, 
«gemeos». 

Tobáke significa «perante ou ein pre
sença:i>: t11uda o t e1n r, sen1pre que 
ficar-lhe atraz o norne relatado, ou o 
pronome pessoal, como tal ou como pos
sessivo: xe-robáke, «perante mim» ou 
«em ininha presença»_, Te1n ç como re
la ti vo, e g con10 reciproco: çobáke ai guiãrna, 
«estou em pé perante elle»: gu-obáke 
o-gue-recó, «tem-n'o junto a SI», ou 
«ten1-n'o comsigo». 

Tenondé significa «adeante»; e tam
bem muda o t em r, e tem ç corno re
lativo e g como reciproco, pelo mesmo 
motivo da posposição anterior; xe-te
nondé, «adiante de mim » ; çe-nondé, 
«adiante delle»; gue-nondé, «dianteiro». 
Tenondé é empregada muitas vezes como 
preposição, fazendo assim excepção á 
regra geral: tenondé-xoára, ou tenondé
guára, « O dianteiro»; tenondé-xoára-xé, 
«eu sou o dianteiro». Ianandé é o 
mesmo que tenondé. 

lruna:rno, irtano, significam «con1»: . . . 
xe-irunamo, ou xe-irumo, «comm1go»: 
Pedro dereraç6 oiruna1no, ·«Pedro te 
leva com sigo». 

Gui, agi~i, çui, são as mesmas pos
posições pronunciadas de modo div~rso; 

aquellas, segundo o padre MoNTOYA, 
esta segundo o padre Lu1z FIGUEIRA. 
Regem o ab la ti vo, significando ~de», 
<, fóra », «sem»: xeroga-çui-aiú, «venho 
de minha casa»; ~-gui caguy-ramo-aiap6, 
«de agua faço vinho»: xeroga-çu'i aicó, 
«ando fóra de minha casa»; iriapira-çui, 
«rio sem fim ». Tambem rege accusa
tivo, significando «por causa» : Tupã 
rauçu-çni, «por causa do amor de Deus». 
_Serve tambem para comparação, expri
mindo a superioridade de algue1n, ou 
de algun1a cousa: aiquaá ndecegui, «COm
prehendo melhor do que tu». Tambem 
se ajunta a adverbios: apoé-çui «de 
longe» ; lre -çui, «d'aqui». 

Pabê significa «todos», no plural; e 
póde ser preposição: pabe-oroç6, ·«todos 
vamos» ; toçó-pabê, «venham todos». Tam
ben1 exprime con1panhia com outro: t-iaçó 
a:e-pabê «vamos, tu commigo». 

Recé, rí, arí, são a mesma cousa; e 
regem accusativo e ablativo: significam, 
no primeiro caso, «por, por causa de, 
contra, defronte», e no segundo caso, 
«Co_m, em companhia de, pQr (a favor 
de), em, de)): nd~recé-i-apó, «por ti o 
faço »: 11upã-recé, «por causa, ou por 
atnor <le Dt> US» ; o-puã-xe-ri~ «levan
tou-se contra mim »: ;i:e-roga-rí, «defronte 
de minha casa» ; teik:R-itine-i-ecé, «não 
entres co1n elle»; ecoá-ume aiba-rece, 
«não vae8 ern n1á companhia»; arnongetá 
Tupã xe-ie-cotiaçá-eyme, ou, 1nais fri
sante1nente, aniongetá Tupã xe-rupiara, 
«rogo a Deus por meus inimigos»; emói 
nde-ie-robiaçdba-Tupà-recé, «põe tua con
fiança em Deus» ; enhem.açarai-1..une-xe
recé, «não zombes de 1nim ». Tambem 
exprime <n1utuo»; o-io-ecé o-io-auçub, 
«amam-se reciprocamente». Tambem ex
prime ~ proveito » : xe-recé-rnbaé-an~õ-te
rerecó, «guarda algun1a cousa para mim», 
traduzido da ultima palavra para traz. 
Tambem exprilne vontade: nda-xe rer:é
catú guióbo, «nào tenho vontade de ir». 
Ta1nbem exprin1e «em frente»: xe-recé-i, 
«ern . frente <le ini~». Exprime, outro
sim, «pertencer»: xe-recé-giuíra, «O que 
me pertence». Tanto recé, como rí, arí, 
são usados á vontade; e assim s.e de
clinam : xe-recé, nde-recé, i-eté, ore-recé, 
iande-recé, pe-decé, i-e.cé; xe-ri, nde-ri, 

.. . 
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i-ecé: guec~, reciproco. Em um dos Be, se1n accento agudo, unido a pro
exempl0s acima, em vez de n1no?l.fJPfá nonie, significa «para )) , xe-be, «para mim», 
Tupã, usam a-Tupã-niortgetá, pr la fi gu ra ia11dé-be, «para nós», incluída a pessoa 
trnesis. com quem se falia; oré-be, «para nós 
· Pupr, on pi pé, como o escreveu o outros», excluindo aq uella pessoa. 

padre MoNTOYA, é posposição de abla~ BP., regendo ablativo significa «desde»: 
tivo, significando «com » e «em»; mas, i-piçajé-bé, «desde a meia noite »; coecé
no primeiro cnso, suppõe-se instrumento: bé, «desde hontem » ; ang-bfl, «desde 
ainupã xe-rai'ra ibirá pupÁ. «SOVPi com agora»; xe-rendá-pe-bé', «desde o lugar 
vara int>u filho»; xe-rór:a-pupé, «em minha em que estou ass~ntado»; xe-arnbá-pe-bé, 
casa». «desde o logar em que estou em pé» ; ·1:gá-

Çupi, rupi, são a mesma cousa: a ropitá-bf1, «desde a pôpa da canôa». Ta1n
primeira. é empregada como preposição; ben1 significa «juntamente», posposta a 
a segunda con10 posposição.; significando rupi, a recé, a ndi, forrnando a phrase ~<jun
«segundo ou conforme '» , e «por causa», tamente com»: xe-rupi-bé, «juntamente 
regendo accusativo; significam «por», commigo»; tcon -,quer'o-anga-recé-bé-boi-
1< com », «em», regendo ablativo. Assim: ern. «Hão penuanece a alma no cada ver» ; 
çupi-catú, «conforme a verdade»: nde- i-ndí-bé aiké-urnan-aére1ne, «já então eu 
reráqua rupí, «por causa de tua famn »; tinha entrado juntamente c•)rn elJe». Tam
nhuni 1•upí oguatá, «anda pelo campo»; be1n serve para exprimir totalidade: rnbo
Tupâ rupi pecvá, «ide-vos con1 Deus»: çapi-bé, «todos tres», xe-po-bé, «nlinha 
caá-rupi guara, «O qne Astá no n1onte». mão inteira»; ,...oré-be-bé, «para todos nós 
JlJste rupi não se ajunta sómente a n.omes; outros», exclusive a pessoa con1 quern se 
tambem compõe adverbíos : 'iári -rupi , falia. Co111 rarno, ou com gerundio, 
«por ci111a.» : i-guira-rupi. «por baixo»; significa «depois que», «logo que», «em
coi-r'upi, «por aqui pertinho». E com quanto »: xe-ç:ó-ranto-bé, «emquanto eu 
nomes fórma adverbios: pó-rupi, «á mão»; vou)>, ou «logo que eu vá», ou «depois 
pucú-rupi, «<.10 largo ». de miuha ida ». Precedido de çui, se-

Pocé s ervi~ para exprimir o acosta- gundo o padre Lurz FIGUEIRA, ou de 
n1ento de duas ou rnais pes8oas, espe- guí, seµundo o padre MONTOYA, este 
cialmente na nH'sma cama ou rede: çui, ou ,qu'i, o rege: xe-piã-çui-bé ou. 
xe-pocé-okér'i, «dorn1e conligo»: oro-1·0 - xe-pià-gui-bé, «de todo meu «oração», e 
pocé-bo, «nó: encostados, uns aos outros» . não «todo de meu coração». Costumam 
O padre MONTOYA escreveu poltf!., ou ep.1prcgal-o ta111bem corno adverbio, como 
mbohé. allrnnte direi. 

Eyrnebé, ou eyrnboúé, ou y1n!Jobé, sigui- .LVdi, ndibé, ou andi, andibé signifi-
fica «ante~» : XP-eyrne/;é, «antes de mim »: cam «juntamente»: abaré-ndi-açó, «vou 
ebocoí eyrnbobé, «antes disso». com padre» : o-u-çoó-pirá-ndibé, «elle 

Piri rege sómente dativo, accusativo come carne junta111ente com peixe». 
e ablativo de pessoa; jámais de logar; Rauto rege abhttivo, significando «em» : 
e, nesses casos, signitiea «á», «para », xe-r-óca-ra:nto, «em rninha casa». Co111 
«com» : açó-xeritba.-piri, «vou a n1eu o accrescin10 de é, significa «depois »: 
pae»: aruaná ·i-piri, «morro para elle» ; xe-manõ-rarno-é, ou xe-·rnanõ-ram.boé, 
aUcé-nde-p'iri, «entro comtigo». «depois que eu morra». ·con1 o accres-

R'iré, é, ré, significam «depois»: xe- cin10 <le i, significa «a ponto», isto é, 
man ó-riré, «devois que eu n1orra.»: xe- «proximo a )> : i-quaa-canhy-rarno-i, «ao 
çó-ré, «depois que eu vá»: xe-riré, «de- ponto de perder o juizo». 'rambem signi
pois de nlim». llité, quan<.lo liga<la a fica, «por causa», «para», «por»: oqui
adverbio, lhe é anteposta, riré-a1nõ, «dessa ranio-i, «por causa da chuva»; u-ra1no-i-
1naneira», ou «em conclusão» ; riré-é; açó, '< para comer vou»; Tupã-x erúbamo-i 
«depois que» : riré-etf>, «depois que de arec6, «tenho a Deus por pae». Con
todos»; riré-be, ou rire-u/e, ou re,me, forn1e se vê neste ultiruo exemplo, ramo 
«todo que». ·perdeu o r, por ter de ser unido a uma 
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palavra acabada ern consoante: retém, tempos, como o-fúr-i-ne, «·elle virá deci
porém, o r, sempre que a palavra acaLa dida mente ou sem falta», o-iké-í-ne, «elle 
em vogal. Ta.mbem serve para exprimir entrará torlo», posposta sen1pre ao í a 
«modo»: nhenengdran10. «modo de fal- particnla final c~racteristicn do tempo 
lar ». do verbo. Tam ben1 o í, com ace~nto 

Ráng"é serve para expr11nir pressa e1n agudo, pospobtu ao nome, ao pronome, 
competencia: xe-range, «eu primeiro». á posposição, aos adverbios, serve para 
E' tam bem usado tange. exprimir a 1n<>s1na pessoa, a rnes1na c?usa, 

Takic11.ér'i, significa «depois»: xe-ra- o ?1tes11eo logar: xe-ae-í, «eu rnesmo»; i-xa
kicuér'i, «depois de n1im»." Adverbial- 1na-í, «Sua n1esma corda» ; xe-reçé-recé-í, 
mente, significa, «por <letrás»: xe.:.roea «diante de tneus mesmos olhos»; coecé-í, 
takü·uér'i, «por detrás de minha casa». «mesmo hontern, ou hontem mesn10». 

A posposição i, com til, expritne di- Os adverbios são innnmer0s; e, como 
minutivo: porang, «formoso», porang-i, já foi dito, podem ser antepostos ou pos
«bonitinho». · postos ao nome, ou ao verbo, a que 

A posposição í, co1n <:iccento agndo, ex- servem: ir·ó-,Jesus ou Jesus-icó, «eis 
prime persevernnçn, pontualidade, rcsolu- Jesus»; corUPt-o-úr, ou o-úr-curitei, «elle 
ção, identidadP-: ajerure-í, «peço e insto»; vem depressa». 
iei(}é aço-í , «Von hoje n1esmo »; ajnr-í, Os principaes adverbios interrogativos 
«Venho Hem falta»; xe-ró-pe-í , «em mi- de tempo são: arimbaé-pe, «quando?», 
nba mesma casa». e 1nbaf>re111e-pe, «então'?>>. O padre Luiz 

A posposição í, com accento círcum- l FIGUEIRA os escreveu: eri1nbaêpé-e, ebiiê
fiexo, significa «em». No nome, que rernepé; e o padre MoNTOYA os escre
acaba em vogal aguda, faz accre$cirno veu: ari111baf> e haérau-10 que, com pe, 
cuá, cuá-í, «na cintura ».- No notne que tornam-se interrogativos. Certamente foi 
acaba ern vogal breve, substitue a esta: erro typographico na grammatica do 
ayura ou ajura. afur-í, «no pescoço»; api- padre Lu1z FIGUEIRA a particula interro
téra, apiter-í, «no meio ou no centro>>; api- gativa pf., agudo, <levendo ser pe, breve. 
ra, apir-í, «~a po~ta». No non1:-, qu~acaba Os principaes ad,·erbios inter,rogativ~s 
n1esmo em i. asi;1m fica: ~cei, «~s co~-1 de Iogar são: compostos de u?, par~1-
tas». Em algu11s ca.s9s, e seguida aa cula interT<)O'ativa de mauto, adverbio 
posposição pe..: euá-i~pe, aceí-pe. O í, de togar, ; e, partícula interrogat~va, 
com accento c1rcun1flexoi serve para fe- ou simplesmente de 1r1a11io e pe. As$1m: 
char ·ª.,negação nda e n~; m3:s, se o úuià1no-pe, ou só ú1nà-pei 1nan10-pe, ~aon
nome Jª é acabado em i, assim fie~. de», «para onde'(»: Com posposições, são 
Concorrendo a posposição com í agudo, formados os seo-uintes: ·ma1noçu-i-pe, ou 
pód~ _ser eliminado, se .eu~vier J ~ com- úina-çuí-pe, «do

0

nde?»; 'lllanlo-rudi-pe, ou 
pos1çao, ou podem "' s?bs1st1r os t -~, nessa úrna-rupí-pe, «por onde»; rnarno-é-pe ou 
mesma ordem, ou i-i , na ordem 1nv~rsa, ú 1nrr-f> -pe.. «elll outro logar?». Ha tambem 
com tanto que guardem os respect1vos rnarã-ngoti-pe. «para onde'?» Se ó nome 
accentos. acaba em vogal com til é preferivel 

Acerca do i, como simples dicção, com usar a particula interrogativa panga: 
til Qu sem ellc, já foratn Pxpostas as 'nhü-panga, «para o ca1npo?» Ma~, usa-se 
regras de seu uso na co111posiçflo. mesmo da particula interrogativa pe: 

l\llas, 'O í, con1 accento <.1gudo no fim 1na1 tí-pe, «O que?»: nfto <levendo ser 
<lo verbo, além de exprituir perseveran~;a, confundida co111 a posposição pe, porque 
corrlo já foi dito, exprime tambern re80- esta, quando o norne aeaba en1 vog~l 
lução, ou pontualidade, ou totalidade para com til, deve ser rnudada en1 rne. Mara, 
a acção do verbo, como a:iúr-í, «elle por si só, é interrogativa: «qce'h> Assim 
vem decididarnente ou 8em falta », o-iké-í, tamben1 o é por si só, 1n/Jaé: «que?·»: 
«eile entra . todo »; de 80rte que este í 1nba~-al.Já, «que homcn1 '?» Assin1 tambt•m 
torna-se parte do 111es1no verbo, e u o é por si só, uzá: «que?» «como':' », 
acompanha na conjugação ení todos os. «qual?»: e o precedem algumas vezes de 

" 
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u ,que significa «pois»: u1na, ~pois como?~. 
E assim outros. 

Agora, alguns adverbios de tempo: oí, 
segundo o padre MoNTOYA, ou coí , se
gundo o padre Lu1z FIGUEIRA, «hoje, 
agora»; coêrarno, seguntio o padre MoN
TOYA, ou coême, segundo o padre Luiz 
FIGUEIRA, «pela manhã, ao amanhecer»; 
ieí, «já hoje»; ieijé, «hoje inesmo»; ieibé, 
«boje ben1 cedo»; nribo, «de dia» : arébo, 
«cada dia, durante o dia»; açC{jê, «meio 
dia»; caarura1no, segundo o padre MoN
TOYA, carucume, segundo o padre LUIZ 
~,IGUEIRA, «á tarde» .; cori, corijé, cori(jé
cori, segundo o padre Luiz FIGUEIRA, 
curi, curié, curié-rié, segundo o padre 
l\ilONTOYA, «hoje mesrno, porérn depois, 
logo »; pytunurne, «de noite»; pyçajé, 
segundo o padre Lurz FIGUEIRA, pyhagê, 
segundo o padre MoNTOYA, «meia noite, 
alta noite»; pycarebo, «cada noite, toda 
a noite»; acibé, «logo depois» ; çuéibi, 
«logo então»; nanenie, «a estas horas »: 
coecé, segundo o padre Luiz FIGUEIRA, 
coehé, segundo o pa<lre l\ioNTOYA, «·hon
tem »; coecé-coecé, «ante hontem»,; acó
eoecé-coecé, «tras ante-hontem», coecé 
nheirn, e acoénie, segundo o padre Lu1z 
FIGUEIRA, « antiga1nente ~; cararnbohé, 
arúnbaé, in1ã, segundo o padre MONTOYA, 
«antigamente»; u1nan segundo o padre 
Lurz FIGUEIRA, que· é aquelle i?nã do 
padre MONTOYA, «já»; oirã, oirandf-, 
«amanhã»; aunhenhf, taujé taujebé, se
gundo o padre Luiz FIGUEIRA, n henheé, 
pojé, poi}é, segundo o padre MoNTOYA, 
«logo mais tarde, ulteriormente~; aéreme, 
aéremeé, segundo o padre Luiz FIGUEIRA, 
haéramo, segundo o padre MoNTOYA, 
«então» ; i epí , iepi-nhé, «Sen1pre, cada 
dia »; rnerné, «sempre, todas a~ vezes, da 
niesma maneira»; aáni, «nunca»; ange
ramanhé ou ang-é-ra1na-é, «para sempre», 
ou, tr~duzido 1itteralmente, «alma que 
afinal se foi~; co-ára poro;nbucú, «sem
pre perpetuamente», ou traduzido litte
ralmente, <durante mundo existir». E 
outros. 

Alguns adverbios de logar: qué, quir, 
«aqui»; quf>pe, .-algures»;, ucíu, «lá»; 
aépe, « ahi » ; aê-aépe, « ahi mes1no \) ; 
aq·ueipe, segundo o padre Lu1i FIGUEIRA, 
acoípe, segundo o padre MoNTOYA, «alli»; 

a1rilJ, «longe, mais lá»; pé, «lá», «logar 
que se ak ança con1 a vista», pépe, «longe, 
mais lá»; cúpe, segundo o padre MoN
TOYA, c6bo, SP~undo o padre Luiz FI
GUEIRA, «lá longe, em qualquer parte» 
(logar que não se alcança com a vista); 
r,oy, segundo o padre MoNTOYA, coi, 
segundo o padre Lu1z FIGUEIRA, «aqui 
pertinho»; apof-? , <, ã parte, distante: longe»; 
napofft, «não longe»; bipe, «algures» ; 
çaj P.i, segundo o padre Lu1z FIGUEIRA, 
hajé, segundo o padre l\rloNTOYA, «de 
travéz, fóra de proposito». E outros. 

Ha, além desses, os adverbios deno
rninados particulares: pá segundo o padre 
Lu1z FIGUEIRA, e antes delle o padre 
Ivo D'EvREUX, «ta», segundo o padre 
MONTOYA, «sim », affirmativo usado s ó 
pelo homem; hehe, «siln», affirmativo 
usado só pela mulher; aié, «sim ~ , ex
primindo assentimento; enei, «sim », ex
primindo outorga; eré, «sim », usado só 
pela mulher que outorga; nán, aãn i, 
«não» ; X'l:í, «não», exprimindo desdém; 
«depressa», corí -corí-aúb ou eorí-aú-aúb, 
«muito depressa >) ; cort"teí, «depressa», 
incitativo; i epé, «posto que, não obstante», 
ipó, «por ventura, na verdade»; có, «eis»; 
na, nanga, niã, «certamente»; rnen.quaí , 
<quiçá»; teí ou eí, «debalde», té, «eis 
que, senão quando». Ne é adverbio a.ffir
mativo; mas deve ser pqsposto ünrne
diatamente ao oon1e ou ao pronome, 
porque, sendb posposto "ªº verbo, é sem
pre particula do futuro, ou causal, signi
ficando «para que», e mudando em te, 
mais usualmente. E outros muitos. 

Ha adverbios que significam phrases : 
enei , dirigindo-se · a uma unica pessoa, 
zJeenii, dirigindo-se a duas ou mais pes
soas, «ora sú8 animo! »; eteumé, «guarte 
não faças!»; «que, «olha que, attenção ! » ; 
tein hé, «deixa»; anjé, «basta»; . nanhó, 
« bast~ » ; n andé, «mas antes assim»; na
çaitbi, «nào sem causa»; 1iâ, 'l:ârnitrú, 
«ainda bem», exprimindo satisfação pelo · 
mal acontecido a outrem)>; aeboé, «mui 
a proposito»; a1né, «assim é», expri
rnindo assentimento ironico; aérno, «com
tudo isso»; aandé, «1nas não é assim». 
E outros 1nuitos, que podem resultar da 
con1posição de particulas varias. Ha, 
por exemplo, u1na certa phrase, for-

I 
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mada com adverbios, e muito usàda em 
família para reprehensão a meninos: 
einoteque-ae, «olhae, estáe quietos». Este 
ae, escripto ahe pelo padre MoNTOYÁ 
significa «fulano >. 

1 

- As interjeições são diversas: ái ! ex
prime dôr; rnáf exprime lastima por 
não ter feito alguma cousa, ou não ter 
-succedido algurn facto, e é sempre pos-
posta: toguerúraé-tná! «ah! se o trou
xera!» ·; xe-raí-.rná! «i:ih! meu filho!»: 
xe-Tupã-'l?'tá! «ah! Deus meu!»; ki! ex
prime d ecepção ou desgosto; cvd .' ex
prime commiseração; thó! exprime es
panto; hé ! exprilne angustia; apagué .' 
exprime alegria e bom humor. E outras 
muitas. Mas, convem notar que algumas 
interjeições não podein ser usadas indis
tinctamente por homem e por n1ulher, 
tendo cada sexo palavras proprias para 
a expressão dos sentimentos. 

-São tambem diversas as conjuncções : 
aé, «e:. ; xe-aé-ndP, «eu e tu» ; abé «tan1-
berrl>>; no sentido copulativo é posposta: 
xe-abé, eu tam ben1; abé «·desta maneira», 
no sentido demonstrativo, é antepo'sta: 
abé-eré, <i: dize desta maneira»; no, «tam
bem», no sentido de outra vez; cotenipó, 
«OU», no sentido rlisjunctivo; neibé, «logo, 
da mesn1a maneira»; 1:@, iabé, iabenhé, 
iacatunhé, «do n1esm9 modo»; çupibé, 
çupicatu, «da mesn1a maneira»; ra1nei, 
berarnei, berametei, segundo o padre Luiz 
FIGUEIRA, haêramo, aéra1no, segundo o 
padre MoNTOYA, «por egual, semelhante», 
no sentido collectivo; aynieté, ay1netémaé, 
«seudo assim corno é», no sentido illa
tivo~ rô, aroi1·ê, teipó, aro11lbyg, ou sim
plesmente rombi, segundo o padre MoN
TOYA. «afinal, finalrnente». E outras. 

- Nesta língua, ha ainda outras regras 
que não devem ser eRqnecidas. 

a) A repetição de syllabas nos nomes 
e nos verbos ou para maior força, em 
gráu superlativo, ou e_rn gráu successivo, 
ou para inaior graça e elegancia na 
phrase, ou para exprin1ir a acção por 
mais de uma vez, ou en1 partes diversas, 
é n1uito usada: aixnban-xubán-gu,itecóbo, 
«ando sempre a chupar»; ajerurê-rurê, 
«peço muitas vezes, ou peço instan
temente». Se o nome ou verbo tem 
sómente uma ou duas syllabas, a repe-

tição é inteira: çu, «altos e baixos»; 
çú-çú, «successivos altos e baixos»; apó, 
«Saltar»: Ct/>Ó-apó, «saltar mais de uma 
vez ou aos sal tos». Os nomes e verbos 
acabados em rliphtongo, perdem a ultillla 
lettra, e a readquirem na repetição: acái, 

. , ' """ . . «queimar-se»; aca-acai, «queimo-me mui-
to ». Os nomes e verbos acabados em 
nq, ou sómente em g, ou em ç, ou em 
qualquer consoante com ex('epção de ·m 
e n, estão sujeitos á nlesma regra da
quelles diphtongos: mong, «visgo», nzo
rnong, ~muito visgo; amondog, «quebrar~; 
an1,o-1nondog, «quebrar e1n varias partes); 
aiçoc, «pilar»; aiçó-ç6c, «pilar forte»; 
açauçúb, «amar»; açauçú-çúb, «amar 
semp_re». E quando ha necessidade de 
accrescentar ao verbo algun1a particula, 
se o mesn10 verbo tem de ser repetido, 
o accre.scimo será feito na repetição: aitá, 
·« nadar); aitá-í, « nadar co1u perse
verança»; aitá-aitá-í, «nadar com muita 
perseverança». Tam bem póde~ ser repe
tida a p'articula accrescentada ao verbo 
en1 vez deste: nhã, «correr»; nhã-aúb, 
«correr n1al»; nhã-aúb-aúb, «correr pes
simamente». E' usada tambem a repe
tição em adverbios. 

b) Todos os verbos, qu~r aca~em · em 
consoante, quer em vogal, têm sempre 
no 1nodo indicativo o accento agúdo na 
ultimà syllaba. Nos· mais modos e tempos, 
e mesmo no modo indicativo, recebendo 
incrementos, guardam invariavelmente o 
aceento agúdo naquella syllaba, pronun
ciando-se breves e corridas as syllabas 
acerescidai-;, «de tal maneira (escreveu-o 
o padre Lu1z FIGUEIRA) que não s.e faz 
accento ern nenhuma <lellas : J"ucá, jucá
bo, jucá-re1ne» . Bem enten<iido ·que nos 
diphtongos o accento é na primeira lettra 
delles. 

As figuras de palavras são usadas na 
linguagem tupi, como o são nas demais 
linguas. Alguns exe1nplos disso são no 
tados neste Diccionario Geographico. E 
assin1 tam bem são usados os tropos; e., 
a proposito diz u padre MoNTOYA: «Toda 
esta lengua está ltena de figuras y me
táforal:l, que los muy versados en ella se 
vern rr1uchas veces atajados por no caer 
facilmente en la traslacion ó metáfora.:& 
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Occorre ponderar que mesmo as par- années 1613 et 1614, I, capitulo · L, obra 
ticulas, ou dicções, que, no dizer de al- esta t r;1 duzida pelo dr. CESAR AUGUSTO 
guns dos gra1n1naticos de.sta língua, são J\ilARQUES, e impressa na cidade de São 
simplesmente expletivas, ou exo)·nativas, Luiz do Maranhão, em 187 4, na qual, 
nada significando. e apenas ~:wrvindo para alludindo á difticuld ade que os indigenas 
compor com energia, graça, ou ~legan- sentiam e.m cúnhecer os francezes por 
eia, palav ras e phn1ses, exprimem, ao con- 1 seus non1es, escrevêra elle: «Convem no
trario, cada u1na, de ten}iinada noção. tar qu e se não escolherdes um nome pelo 

A língua tupi nada precisa pedir ás qual l:>ereis conhecido e1n toda a parte, 
outras linguas, rnortas ou vivas. Conca- elles (os indígenas) vos darão uin, esco
tenando syllabas, partículas ou dicções, lhido entre as cousas naturaes, existentes 
e agglutinando palavras, o indígena bra- no seu paiz, t~ o mais apropriado á sua 
sileiro forma nomes, verbos, adverbios, physionomia, genio, ou maneira de viver, 
ou qualquer parte da oração, para ex- que púr ventura descobrirern em vossa 
prirnir com justesa admiravel qualquer pessoa .. . e ordinariamente o fazem reu
certo e deterniinado pensarnento, ou para nido,1;; e1n asse1nbléa e mais ou menos 
assignalar individuo, animal, ,·eget~l, ou assim: «Que nome se lhe ha de dar? 
mineral, ou para descrever lo gare~: e a Njlo sei, é preciso considerar.» Expõe 
nomenclatura, especiahnente, resulta da cada um a sua opinião, indicando o nome 
apparencia, ou do caracteristico, ou tio que lhe parece mais apropriado: o non1e 
modo de ser do inclividuo, objecto, ou acceito pela asse111bléa, é im posto, con1 as
logar nomeado, co111 a maior exactidão. sentimento do denominado, se é pessoa 
Sómente a nomenclatura mineral nãú qualificada, on, qúeira ou ou 1~ão queira, 
é perfeitan1ente caracteristica; é sempre se é pessoa do povo. ~ U1n francez de 
i tá, com algnn1 adjectivo da côr: o ferro, apparencia enturnecida, ficou nomeauo 
i td -12na , ou de simplesmente itá-Ü, «pe- curu·rú, conhecid o sapo grande; outro, 
dra preta»; a prata, i tá-ti-nga, ou sin1ples- por fall ~H· incessanten1ente, ficou piriri
mer:ite i td-ti, «pedra branca» ; 1'tá-júb-a kiti, isto é, piriquito. 
ou simplesmente itá-jú, «pedra amarella »; Esse costume do indigena no Maranhão 
a esmeralda, iüi-obí, «pedra verde»; e era o col:itume geral do indige.na no Bra
assi1n o mais. O padre MoNTOYA, porém, s il inteiro. Por exemplo, o frade fran· 
dá outra nomenclatura mineral: quare- ciscano fiuou distinguido dos .outros mis
potí , palavra con1po::>ta de quar-i-potí , sionarios pelo appellido de tucúra, isto 
4'.SUjidade ou escoria do buraco»; e a é, abaré-tucúra, «padre gafanhoto», em 
essa palavra addita o adjectivo respectivo allusão ao capucho ponteagud<;>, que ás 
da côr. Evidentemente quar-i-potí é pa- costas lhe cae sobre o habito, dando-lhe 
lavra creada após a descoberta úa Ame- apparencia daquelle orthoptéro. 
rica, vendo o indígena a abertura de Das aves, umas recebera'm do sorn de 
minas para a extracção do metal, e a seu canto ou de seu grito o non1 e : por 
appa!·encia deste ª? sahir d~ mina; e, exemplo, anu,1n, aracuan, arapaca, arara, 
por isso, ell~ propno traduzi u «excre- areré, r:olü.1.ngú, tié, piririqu..i ti,etc. Outras, 
mento de tn1n as».. Em seu . Tesoro de o receberam de sua conformação phy
la lengua guarani, nas palavras guare- sica ou do caracteristico de algum de 
potí e tepotí. po_de ser a~rec~ada essa seu~ membros ou orgams: por exen1plo, 
norn encl_atura ~nneral , . m~1 diversa. d a gaiuarnbi, urubú, _japú, çabiag, etc., o 
usada. an~da. hoje pelo 1nd1gena bras1hco primeiro conhecido por « beija-flôr», guâ
nas J.H'0\·1nc1as do norte. i-1·i-ruJ1 b'ii, significando «costado pint.a-

Relativamentt) a nomes de pessoas, <linho»; n segundo, jurúb-ú, «boca negra»; 
além <la conh ecida informação de HANS o tereeiro, j-apyi, «bico curvo» ; isto é, 
S TADEN ::;obre o~ non1es <lados aos r~- «couirostro »; o quarto, conhecido por 
cen1nascidos, ha um trecho da obra do «l:>abiá» çobiág, «fedorento», seru en1-
padro Ivo o'Ev:REux,-Suüe des <:húse...; bargo de seu bellis~üno canto. Outras 
1néniorables advenues au lllaragnon es o receberam de seu modo de viver, ou 

• 
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de seus costumes: por exemplo, jabirú, 
conhecido por J°aburú, «O que se põe 
alto~, alludinrlo, quer ás suas pernas 
altas, quer ao seu pouso em arvores altís
simas; apéaçóce, corrompido em agua
peaçóca, allusivo a criarem-se sobre os 
agi1apés, açóce, «sobre», tambem conhe
cida só por piassóca, «pé q uebrarlo», ern 
allusão a parecer ter quehrada uma das 
pernas, quando fóra do rio ou lago, fir
mando-se só sobre a outra; taiúiú, «lo
doso» allusivo a viver ern brejos e 
paúes, etc. 

Dos quadrupede8, poucos receberam 
do som de seu grito ou assovio, o non1e: 
por exemplo: a'ig, conhecido pelo nom e 
de «preguiça». l\fuitos receberam de sua 
conformação physica, ou do caracteristico 
de algum dos seus membros ou organ1s : 
por exemplo, çuçu-apára, «veado de cor
nos torcidos», denominado galheiro; ti-Jnã
ndú-'á, conhecido por .«ta111anduá», em 
allusão a. ter curtas as pernas e viradas 
sobre as plantas as unhas dos pés, isto 
é, ty»nã, «pernas>», · tú-a, infinitivo de atú, 
«encurtar, ser curto», mudado o t em 
nd, por ser nasal o sorn da palavra an
terior, á, «torcer», sendo que, segundo 
l\ilARTIUS, em seu Gloss. ling. bras., o 
nome de tauianduá prócede de taix1;, 
«formiga », nu1/ndf;, «a..,rrnadilha», só por 
que este aninlal alitnenta-se de formigas! 
mas, en1 u1n verdadeiro 1nundéo caiu 
elle acreditando nisso; tái-titú, conhe
cido por caitetú, de tái «dente», titií, «tre
mor », «tremor de dentes» , tambem co
nhecido por «queixada», porque o tremo r~ 
parece ser dos queixos, quando furiosos; 
quati, significando «focinho molle», etc. 
Outros o receberam do seu n1odo de 
viver, ou de seus costun1es: por exem
plo, ira-uára, conhecido por irára, si
gnificando. «papa meh, ira, «m·eb, u.ára, 
«comedor»; capii-uára, conhecido por 
capirara, significando «comedor de herva 
miuda ou capim >», gu-aribo, conhecido 
por guariha, significando «no alto», em 
allusào a viver nos galhos nrnis elevados 
das altíssimas arvores; eutía, do verbo 
acutí, «espreitar», em allusão a ser muito 
vigilante; páca, do verbo apágc, «des
pertar», em allusão a sentir e ot!Vll' o 
mínimo rui<lo, etc. 

Dos insectos, o indigena se preoccupou 
mais do mal que cau$am ao homem e 
ás cousas: k~J°ú, conhecido por «grillo», 
é allusão ao crivo que esse insecto sóe 
fazer em pannos de lã e algodão: o pa
dre Ivo n'EvREUX escreveu cujú, e o 
padre MoNTOYA, com referencia ao verbo, 
«Crivar», escreveu cuçu; quymbú, co
nhecido por «gorgulho», allusivo ao pico 
e furo que este insecto faz nos grão8 de 
cereaes. 

Quanto aos peixes, é ainda o mes1no 
systema de. denominações: ph·á-canjúba, 
«peixe de cabeça amarella»; pirá-jú, 
«peixe an1arello», conhecido por «dou
rado» ; pi·rá-bébé, «peixe voador; j-amâ
nda, corrompido e1n janlanta, «circu
lar», allusivo a ser redonda a «arráiâ», 
tam bem conhecida por jabobira, ou, como 
o escreveu o padre MoNTOYA, J°abebi, 
isto é, jab-ibi, «barriga rachada », em 
allusão a ter a bocca na barriga; pirá
puã, conhecido por baleia, allusivo a 
jorrar agua mui alto, em grandes espa
danas, de pu, «rebentar», ã, . para · expri
mir energia na acç.ão, sendo verdadeiro 
dislate a traducção em «peixe redondo~ 
ou peixe-ilha », porque só apuá, e não 
puã, significa «redondo». 

(~uanto aos vegetaes, é ainda o mesmo 
syRtema ~l e denominações: caá-pii, co
nhecido por capini, «herva miudinha»; 
iuá-caá-ti, pron unciado auá-caá-xi, e co
nhecido por «abacaxi », «fructa folha pon
teagnda » ; t-ajú, conhecido por «cajú», 
«pescoçudo», em allusão á fonna de sua 
castanha, pendente da fru cta ; m -axáí·r
ã-nd-iú-a, conhecida por 1nassanraduba, 
«arvore que · faz fartar muito» (de pa
xáir, «estar farto», mudado o p ern 'lno, 
partícula activa, (í,, para exprimir energia 
na acção, nd, partícula nasal, ib, «arvore», 
corri a (bre,·e) para complemento dessa 
palavra acabacfa em consoante), em allu
são, não tanto aos fructos, mas sobretudo 
ao appetitoso leite q·ue verte do tronco, 
quando ferido por algurn córte, e que é 
chupado na ines·ma arvore até satisfazer 
o transeunte,-leite tão forte que serve 
para colla, como substituto da gutta
pen~ha; etc. 

Q~anto á n01nenclatura dos logares, o 
indigena era de perfeição tal, que não 
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se limitava a assignalar no nome os 
principaes caracteristicos do logar no
meado :- o indigena, tendo de denomi
nar uma serra, um ribeirão, uma _lagôa, 
e1n uma mes111a região,-não raras vezes 
procurava palavras que formassem nom es 
com som identico on quasi identico, signi
fi c~ndo a serra, o ribeirão e a lagôa; 
-isto é, usava dar denominações com 
Bom identico ou quasi identico a logares 
varios na mesma região, mas significando 
diversamente: fino jogo de espirita que 
attesta nelle .a especial tendencia para 
a arte, ou antes~ para a sciencia da no
menclatura. Infelizmente, os ·explicadores 
das denominações; não comprPhendendo 
o genio da lingua e fundados, menos 

(') Encontramos, nos origjnaes, as seguintes notas 
avulsas: 

-Guaraci, cmãe do dia» ou «origem da luz>. Gu, re
ciproco. Origem da luz e esta, por sua vez, origem de 
tudo. Gttara<i.ábo, «Originando a luz-, isto é, camanhe
cendo-, isto é, caurora-. Guaraciába, cao abrir o sol>. 

-Abá-po-mong, chomem pegajoso:o, isto é, sujeito que 
acompanha a outrem, dizendo-se seu amigo e ní'\o mais o 
deixando. 

-Jiáú-xaxd, cboca rota .. ; por isso assim denominam 
o «chal'lat:'!.o>. 

-Qiwurip't, •morde e devora depois de apertar • , (se
gundo outros, çucuriuba): de çuú, •morder•; cu, «tragar, de
vorai»; ri, o mesmo que recé.; e p~, •Hpertar» (?) . Boipeba, 
«Cobra cl.l:\la• . Boiroçanga, «cobra muito fria ». Boicininga, 
«Cobra que retine• , pa ra significar a cascavel de guizos. 

-«Onça ou Jaguar» . Acerca deste anirual, os indigc
nas o nomeavam, parn distinguir suas especies, qnor como 
assaltante, de cima, ou de logar superior, oó-oce, do que a 
pah~vra «On1,:a» é corrupção, de oõ, terceira pessoa· do indi
cativo do ao, e brigar, assaltar», oce, posposição para expri
mir cdc cima•,-qucr como agarrador para devorar. Yagúara, 
du Yd, «colher, agarrar», gúara, p:.trtieipio de ú, «comer, 
devorar». 'l'ambcm o particípio do verbo a.ó é Yagúara, 
so:uu.lo o mesmo que Yâ-g·úM·a. A denominação «Oll Ç,1t» é 
t.'lmb(lm tu pi; entretanto, alguns lexicographos portugue
zes, vendo-se em diffieuldades· para expliciir a origem da 
pnlav1a, perderam-se cm conjccturas. CoNS'.l'..i.Nc10 consi
dera «onça• como corrnpç.ão de c.lynce» ; C..i.r, DAS AULÊTE, 
não acoitando essa origem, considera a palavra «onça .. como 
do formação italiana- Lonxa! 

A Yà-guara ou Yaguara, de especie legitima, é nomea,da 
Ydgttára ou Yaguara-eté, corrompida E>m jagu.aritey. 

O padre Lu1z FIGUEIRA, em sua Arte de grammatica 
dn lingua brasilica, escreveu iagitara; mas, o padre Mo:s
TOY A, em seu Tesoro de la lengua guarani, refe1·indo-so á 
palavra Jag1la, «Cão», incluiu ah.i diversos animnes, entre 
os quaes a onça, o tigre, o lobo, o sorilho, o outros! Sobre 
todos, o cachorro, não sendo do Brazil, nem da Ameriea. 
não podia ser ygucira; era apenas yái6-yâu, por causa do 
seu latido. Todavia, como carniceiro, ou simplesmente corno 
mordcilor, entra no gencro Yd.-g·úara: de yâ, «agarrar, co
Hwr, pegar .. , gúâra, particípio de qualquer dos ve1·bos irrc
guhires, ú, «Comer, devorar• e çuú, «morder», Para melhor 
assig1111l11r o insl.rumento com que agarra, alguns costumam 
accresc<•n lfü' ao Yâ a palavra a·i, •dcn te)) : Yâ-oJi.-gúâra, por 
contrnc~~i),o -Yat-gíiâra. 

J\ão deve ser applicada esta denominação geral no bôto 
(os indígenas dizew bulo, e creio que é tambcm tupi este 
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em estudo que tivessem feito do que na 
reputação de sabios, que adquiriram, e 
a que alguus, aliás, tinham incontesta
vel direito,-deixararn attribuir ·aos indi
genas dislates de toda a especie, como se 
fossem povos destituidos das operações 
da mentP. Para taes explicadores, a l.et
tra i ou y no fim da palavra era «rio, 
agua», tuba, «abundancia, 1nuito» ;· e, 
sempre que deparavan1 co1n a palavra 
itá, significaria necessariamente «pedra». 
Os pobres indigenas, em sumnia, pelas ex- · 
plicações de lVIARTIUS e de outros l:>abios 
que por aqui andaram, nunca passaram 
de uns parvos no rnodo <le nomear os 
Jogares. Veremos, neste Dicc1;onario, a 
grande superioridade do indígena (*). 

nome, derivado do verbo i -bú, csahir d 'agua ou á tona 
d 'ag111u ), conhecido na região aruazonica por uyára ou 
Yucira, particípio daqnelle mesmo verbo i- ln~, que é irre
gular: allusivo a mergulhar e sabir depois á tona d'agua. 
Alguns escrevem yára; ou, como GoNÇALYES Dus, em 
seu Vocalndario da ling-ua geral, nn região amazonica, iauára. 
1\a crença dos indígenas, o Yttára ou uyára. é uma especie 
de en~ntad01·, chegando mesmo a sabir das aguas sob as 
fórmas de mancebo gentil para seduzir donzellas; e, nas 
aguas, arrasta ao fundo a pessoa encantada. Mesmo, algu
mas vezes, toma as fórmas de mulher bella para scduzfr 
mancebos e arrastai-os ao fundo d'agua. 

Da onçn ha duas especies principaes: a oõ-oce, nome 
corrompido pelos portuguezes em «onça», ou y-ocl!,-oõ, cor
rompido pelos francE:zcs em «océlot> ; e a · guá-çoó-râ, cor
rompido em gitavu-arà, como o escreveu o padre MoNTOYA, 
ou cm sul.lssú-rana, como o têm escripto outros, rã ou 
rann., «não verdadeiro, semelhante-, fazendo injustificavel 
referencia f\ «parecer veado e não sei-o», só porque guar;u, 
ou sitas.sú, segundo ellcs escrevem, é a donominaç.ão gcno
rica deste iinimal. A paltivra rà, no sentido de reina, nada 
tem aqui que :f:azcr. O nome guá-ço6-rà é apócope de gu.á
ço6-rama ou .<J?.tá-çoó-rangtw, figura muito usada em tu pi , 
expriminrlo habito nat1.tral de •Comer carne• , ou a qualidaii.e 
de «carniceiro» : de guâ-rama, futuro do verbo ú, «comcn, 
ou guci-rangúe, pretcrito e futuro mixto do mesmo V(!rbo, . 
intcrpolad:i a palavra çoó, «Cltrne:o, para exprimir a intima. 
rclru;ão do verbo com o caso, formando nma só palavm. 
Nem póde haver refe rencia algnma á côr do pello do veado 
ou á semelnançn com este: ç1t-a-çú é fom1ado do çu-ç1i, 
•altos e baixos, saliencias• , com a intercalação de á, «ca
beça>. O vendo galhciro é çú-d-çú-ápára : sendo que apâra 
é parlicipio de á, «torcer, ser torto., com referencia aos 
cornos. 

Tanto a oó-ocl!,, como a gitá-çoó-rã, t~m varias especies, 
que se distinguem pela côr : pytã, «vermelha>, pytàtirl;, 
«parda violucca• , pini-ma, «manchada• , pihúú-na, pronun
ciado pixuna por C'ausa do h aspirado, •preta.», taná, cama
rclla• e diversas outras côrcs produzidas em gerações hy
bridas. 

A l6m destas especics, ha a mbaracaUí, ou . mbarncajâ, 
lambem conhecida por Yayaguára -tiriri, corrompido em 
iaguatirica, •a que se arrasta para assaltar• : de Yag(mra, 
particípio de Yd, •assaltar, peg-.u·, agarrar», precedido de y, 
relativo, para reger tirir·i, «arrastar». Allusivo ao movi
mento qu<l faz antes de assaltar; ao passo que as outras 
espccies erguem-se sobro as patas trn.r,eiras e ficam cm 
frente <lit victima. A m/J(iracatá- fornece trcs sub-éspeciel!, 
além das hybridas. 
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Aboboral.--- Morro elevado; no muni- a lição do já cita<lo padre Lurz FIGUEI
cipio de . Xiririca, á n1argem direita do RA, evitando de tal modo a repetição, 
rio· Ribeira de Iquape, na distancia de mais uma vez, da syllaba bó. Esta apó-
25 kilometros, mais ou menos. cope é muito usada ua língua tupi, 

Affluente do rio . Ribe1:ra de Iguape, quando o verbo é composto de duas 
pela margem direita: no município de syllabas Elguaes, e o verbal, com que 
Xiririra. tem de fazer particípio, corneça por syl-

Aboboral, corrnptéla <le Abóg-bóra-áb, laba egual áquellas; e exemplo é o par
« greta elo naturalmente». De abóg, apó- ticipio passivo do verbo pipi, «apitar», 
cope de abóbóg, «gretar-se», bóra, par- que é p'ipira, isto é, pi, apócope de pipi, 
ticula de particípio .para exprimir ou e pira, partícula de participio passivo, 
significar: a peculiaridade, áb, partícula se bem que o padre Lu1z FIGUEIRA, 
qçie, segundo o padre Lu1z FIGUEIRA, en1 vez da apócope, diz que essa fórma 
em sua Arle ele gra111rnatica da lingita de particípio é feita pelo accrescimo só 
brasilica, nada exprimindo por si só, de yra. 
significa entretanto a acção natural ou Os indígenas usavam dar denomina
artificial de abrir, confonne fôr posposta ções com son1 identico a -Jogares va
ou anteposta. Se fôr po~posta, como rios na n1esma região, mas significando 
neste nome, o verbo torna-se neutro; ·àiversamente: fino jogo de espírito que 
e, assim posposta, «Se accommoda ás attesta nelles a sciencia da nomcncla
cousas que naturalrnente atirem, corno á tnra. 
fiôr, á manhã, ao ovo, á ostra, etc.». Se O nome do morro é allusivo a ser 
fôr anteposta, o verbo torna-se activo; cavernoso, alé1n de fendas nas encostas, 
e, assim anteposta, só se emprega «para por effeito de revolução interior. 
signjficar o abrir das cousas, a que não O nome do ribeirão é allusivo a. gre
é natural, como fender o . páo, abrir a tas no leito, pela natureza do terreno, 
terra ou a rasilha, ou gretar a carne do sobre que corre :- schistos argillosos, en
animal ou couro com algurn inchaço, volvidos eru grandes massas de granito. 
etc.». As aguas passam por baixo de rochedos, 

Este é uni non1e bem construido; forn1ando cavidades, mais ou menos ex-
porque, além do emprego exacto e cor- tensas. .... 
recto da partícula áb, para exprilnir a O ribeirão não é navegavel; e, á foz, 
acção natural de abrir, com referencia tem a largura <le dez metros, nHus ou 
ao verbo abobóg, este f'Offreu a apócúpe menos. Nasce naque.lle morro. 
para forn1ar o participio co.n1 bóra, a A altitude do morro é, n1ais ou me
fim de exprimir peculiaridade, muita nos, oitocentos metro.~, áci1na do nivel 
continuação do facto .• cüstume, segundo do mar. 

• 
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Acá.-Logar no município de Bata
taes. 

Acá, corrupteJa de I-áquá, «ponta de 
rio». De i «agua, rio», á1ú ri., «esquina, 
ponta». O i ten1 o sorn de a fechado. 

Allusivo a formarem nesse logar, o 
corrego que tambern traz, e o ribeirão 
Coqueiros, um angulo agndo. 

2 

Acambury.-Affiuente do rio Tieté, 
pela marge1n direita: HO n1nnicipio de 
Araraquara . 

ACU 

Tambem o acará da traducção do nome 
Acarahy póde ser não o peixe mas uma 
ave: àcárá, ou, precedido do gu por 
euphonia. guàcárá, conhecida ave branca. 
Estas aves habitam as rnargens dos rios. 

A carahy, corruptéla de Aqúâ-ára-i, 
«perseverantemente corrente». De aqúâ, 
«correr». levado ao particípio pela par
ticula ára, significando «corredor», i, pos
posição para exprimir perseverança no 
facto. Por contracção, Aqúá-'ra-i. 

Allusivo a seren1 muito correntes, e1n 
todos os tempos, esses ril>eirões. .Acarnbury, corruptéla de Icallza1ubú

ri, « successi van1en te bolhoso». De i, 
«agua», con1 a pronuncia de a fechado, Acarahú.-Ribrirão, no município de 
ca1nambú, «bolha, empola», ri. «succes- Ubatuba: desagua no Oceano. Corrego 
sivámente». · que recebe as aguas nas fraldas <lo 

Allusivo a formarem bolhas as aguas; m~r~o Juréa, e. a.e~água na lagôa S uá-
em todo o seu curso. 1n1:rt ni: no 1nun1c1p10 de Iguape. Alguns 

Acangueruçú.- Corredeira no rio 
Tieté: a primeira, logo abaixo de Porto
Feliz. 

A cangueruçú não é Acang-uêra-uçú-, 
«Ca veira grande». E', sin1, con!racção 
de .1-(qua-ã-nguêra-uçú ou Aqu'-ã
nguêr' -uçú, «muito empinaCJo e veloz», 
pondo de parte uçú, que ahi está só-
1nente para distingnil-a da correrleira 
nlenor, conhecida por Acan-guê-nlirirn, 
1nais abaixo. De áq_uâ, «correr», que, 
por se tornar nasal, signifi ca «correr 
veloz» , ã, «empinar» 1 nguêra, fórma nasal 
de cuêra, que, neste caso, r.âo é partí
cula de preterito, mas de presente, ex
prirnindo superlativo. 

O som ·de áquâ, é quasi âcâ; e o de 
nguêra é ta1nbe1n tornando impercepti
vel o u: e, por isso, os que dize1n Can
gueira fazem un1a corruptéla rnais ap
proximada da verdade. 

o dizem Guarahú. 
A carahú, corrl}ptéla de Áquâ-ára-aú, 

por contracção ç Aqu' -ár' -a'?í, «pouco cor
rente». De áquâ, «correr», levado ao 
partidpio com a partícula ára, signifi
cando «corredor, corrente», aú~ dicção 
para signifi.car defeito, ou má vontade 
na ac~ão, segundo a lição do padre Lu1z 
FIGUEIRA, ern sua Arte de grannnatica 
da lingua brasilica. 

Allusivo a não terem declive suffi
ciente para o escoamento das aguas; 
sendo por isso pouco correntes. 

Acú.-N orne da passagem da fn)gue
zia rta Sé para a de Santa Ephigenia, 
na cidade de S. Paulo. ....\. ponte ahi 
construida traz ainda o norne Ponte do 
À.cú; sobre o ribeiro Anhangãóaú. 

O nome exacto é Atú i : de a, pre
fixo, para significar «cousa corporea, ele
vação, inchação», e cúi, «enxuto». Allu
sivo a que existia nesse logar um enxuto 

Acarahy.--Nome de ribeirões no mu- ou tenso sobre o qual era o transito. 
nicipiu de S. Vicente, e em outros. Este tenso era o A cúi. (Vide o norn.e . 

Segundo o systema de l\1ARTIUS, Olos- Anhangabaú). 
saria Linguce Brasiticce, . e de outros, A cú, corno é hoje pronunciado, signi
Aracahy seria «rio ern que abunda o fira «quente ou de lllUito calor» ; é, por
acará». O peixe acará é do genero me- tanto, sem applicação ao logar. O padre 
zonanta; e o 1naior é o denominado MONTOYA, no Bocabulario, refere-se á 
«Bandeira », cujo comprimento attinge a palavra acui , con10 derivada de a, par
palrno e n1eio. O ctcará vive en1 agua ticula de composição, e cui, «farinha »; 
pouco corrente ; e algumas especies pro- -mas, outra é a derivação da palavra 
cura o lôdo. acui , como se pó<le ver no Tesoro, tanto 
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assim ·que elle, no proprio B ocabulario, 
mais adiante, accentuando com í, diz: 
yacuí xe-r-oga, «está enxuta minha casa»; 
a1iê1nbo ac?â guitêna, «r~tou me enxu
gando». 

Affonso.--Afflnente do rio Parahy
tin_qrJ,, pela 1narge1n direita: no municí
pio de Redempção. 

Ninguem acr('ditará que o ribeiro ti
rasse. de algu1n individuo Affon.so esse 
nornr.; e, aliás, poderian1 !1abitar mais 
de um Aft'onso nessa região. 

Affonso, corrupção de Ahôce, «empi
nado)) . Com effeito, ahôce significa «so
brepujar»; e esta palavra é sempre appli
cada a ribeirões taes. 

Allusivo ·a ter forte declive o seu 
leito. 

Agua- Branca. - A.ffluente do rio 
Tieté pela margem esquerda: no muni
cipio <le S. Paulo. 

Afluente do rio Sorocaba, pela mar
gem esquerda: no município de Soro
caba. 

Affluente do rio Sarapuhy, pela 1nar
gem esq uerda: entre os municipios de 
'l'atuhy e · de Campo Largo de Sorocaba. 

Affluente do ribeirão Onça, pela n1ar
ge111 dirtlita: no n1unicipio de Ribeirão 
Pret0. 

Afiluente do ribeirão Lageado, no n1u
nicipio <lo Rio Novo. E' um corrego 
que corta a cidade; mas ahi está cana
lisa<lo. 

E, sem· duvida, ha outros ribeirões e 
corregos, na prov1nc1a, com este nome. 

Agua-Branca, corruptéla de Aguâá-

AGU 

Affiuente do rio Capirary (d e cima), 
pela margem direita: no município de 
Monte-mór. 

Agua- Chóca, corruptéla de Iguâá-çóg
ca, «enseadas quebradas». De i -guâá, 
«enseada de rio)>, distincta da-s do mar, 
r;óg, «quebrar-se», com o suffixo ca (breíe) 
para forn1ar snpino. O i, <, agua, rio », 
é pronunciado co1no a fechado. 
· Allusivo a extravasarem-se suas aguas, 
no tempo das chuvas, formando alaga -
diços. , 

Os portuguezE·s, vendo aguas estagna
das, entenderam. que o indígena dizia 
Agua-chóca. 

Agua-Comprida.-Afiluente· do rio 
Parahyba, pela margem direita: no mu
nicípio de Bananal. 

Aflluente rio ri o Sapucahy, pehi n1ar
gem esquerda: no município de Santo 
Antonio da Al egria. 

Affluente do ribeirão J acarehy, pela 
margem direita: no município de Bra
gllnça. 

Affiuente do rio Jundinhy- nzirini, pela 
marge1n e:::;.quer<la: no 1nunicipio àe J un
diahy. 

Agua- Coniprida, ·corrupção de Aguâá
coí-biú-a. «enseadas ·pegadas urnas ás 
outras» . De aguâcí, «enseada, alagadiço», 
coí, para exprimir cousas pegadas, bib, 
«approxin1ar-se» , com o accrescimo <le 
a (breve), por acabar em consoante. 

A llusivo a terem, nas margens, suc
ccssivas ense&das, ou a serem fo rn1aclos 
por successivos aiêlga<liços. 

1nbarã-nga, «alagadiços doentios». De Agua do Padre.-Salto notabilis
aguâá,, « enseada, alagadiço », 1nbarã, simo, no rio Paranapane1na; no mun1-
«doença », con1 o sutl:ixo nga (breve) cipio de Tijuco Preto. 
para forni~r supino. Agua do Padre, corrupção de Aqúá-

A corruptéla. provên1 de ser pronun- ndi-pát, «esquina e 1nuitas cascatas». 
ciado, quasi imperceptivelinente,,_ o a de . De aqúá, «esquina», ndi, «muitos», páí, 
niba. «dependurar», que, não regendo o caso, 

Allusivo a que, alagando-se con1 as exprin1e a acção geral, e portanto signi-
chuvas, suas varzeas, após as · vasantes, fica «dependuramento». 
produzem maleitas. Allusivo a mudar ahi bruscamente de · 

Agua-Chóca.- Affluente do rio Tiet1!, 
pela margem esquerda: no municipio de 
S. Paulo. 

di recção o rio, formando esquina; e a 
despenharem-se lindamente as aguas por 
varios canaes estreitos, e1n cascatas. O 
canal mais largo é o da esquerda, la-

·. 
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deando a rocha. A quéda é de quas1 
quatro metros. 

A corrupção proreiu de que os indí
genas tratam por pá'i o padre ou sa
cerdote. 

Agua Fria.-Affluente do no J>.ira
p6ra, pela marge1n esquerda: no muni
cípio da Piedade. 

Affluente do Rio- Verde, pela margem 
direita: no rnunicipio de S. José do Rio 
Pardo. São corregos. . 

Agua Fria, corrupção de 0-iquê-atí-ai, 
contrahido em 0-qu'-atí-ai, «ambas as 
barrancas a prumo». De a, reciproco, 
para significar as duas rnargens, iquê, 
«lado, costado», atí-ai, «a pique, erecto, 
a prumo~. 

Allusi'ro a correrem entre barrancas 
altas e a prumo. 

Agua Grande.-Affluente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem direita: 
no município de Apiahy. 

Sua nascente, porén1, é na província 
do Paraná. 

Agua- Grande, corrupção . de Áqu.â
áquâ-ni, «vel<Jcissimo~. De áquâ, «CÓr
rer», repetido para exprimir o superlativo 
da acção, ni, particula de affirmação. 
Por contracção, Aqu'-áquâ-ni. 

Os indigenas usam , dizer Cheaqúâ
aqúâ-ui-guikobo,· «fui voando»; dando 
assim ás p:-llavras áquâ-á.quâ-ni a ex
rressão da maior velocidade. 

A repetição de notues ou verbos, como 
áqúâ-áqúâ, é uma das bellezas da lic
gua tupi; além· de ser empregada, mui
tas vezes, para maior graça e elegancia 
da phrase ou da palavra, o é tambem 
para indicar o superlativo, ou para as
signàlar a frequencia do facto, successi
vamente ou e1n n1uitos logares, ou para 
exprimir no nome ou no verbo a n1aior 
energia da acção. 

A regra é repetir sómente as duas 
syllabas da primeira palavra, como neste 
nome :- áqúâ-áquâ. Se a primeira pa
lavra tem apenas uma ou duas syllabas, 
é repetida inteira; como por exemplo: 
apó-apó, ~aos saltos», ou «de salto em 
salto». 

... 

Aguapé.-Affluente do rio Jlfogy
guassú, pela margem esqu.erda: no 111u

nicipio de Jaboticabal. 
Àf!Ua-JJé, corruptéla de I-guâá-'ipé, 

«muitas enseadas». De i-guâá, «enseada 
de rio », -ipé, «muitos». 

Allusivo a forn1ar, e1n ambas as mar
gens, na varzea que constitúe o $eu 
valle, muitos alagadiços. 

Como se vê, não se trata, neste nome 
(a não ser por jogo linguistico), da nyrn
pheácea, cujo nome vulgar é aguapé 
corruptéla de y-guâ-pé, «redond_a-chata»: 
por allusão á fórma das folhas; de y, 
relativo, guâ, «redondo», pé, «chato». 
· No Amazonas, é pronunciado uapé. 
«Sobre a agua sobrenadam, condensa
dos e unidos, os uapés de mil fórmas. 
Entre estes destaca-se um de folhas re
dondas, verde-avermelhadas, no meio das 
quaes surdem alvas flôres, golpeadas de 
escarlate, de feitio de estrellas, cujas 
finas hastes carn1esins vêem-se n1ergu
lbar através da agua cristallina com ondu
lações airosas de s·erpente.» (JosÉ VE
RISSIMO, Stenas da vida a1naxouica). 

J O.SÉ DE ALENCAR, no seu. bello ro
mance Ubirajara, escreveu erradamente 
igapé. «A flôr de igapé é mais formosa 
quando abre e se tinge de vermelho aos 
beijos do sol, do que fechada em botão 
e coberta de folhas verdes.» 

Aguapehy.-Afiluente · do rio Ita
nhaen, pela n1argen1 direita: no muni
ciµio rle Itanhaen. 

Aflluente do rio Una da aldêa, pela 
margem direita: no município de Iguape. 

Afiluente do rio Paraná, pela mar
gem esquerda: entre os rios Tieté e Pa
ranapanenza. Tem n1uitos saltos; e um 
de mais de 60 _ n1etros cte altura. Este 
rio traz indevidamente hoje tan1bem o 
nome Rio do Peixe. Nasce _na serra 
Agudos; e é formado por dous galhos, 
um da contravertente do rio Parana
panema e outro da do rio Tieté. 

Alguns têm escripto Aguapehú; por
que, quan<lo ha ii, o primeiro i tem 
som guttural; sobretudo no fim da pa
lavra. · 
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Aguctpehy, corruptéla de Aqucí-pi't 
«successivas esquinas» , pií «<11nilHlada:;, 
successivas, umas atraz das outras '>. 

Allusivo a serem excessivamente si
nuosos. 

Agua-Preta.--Corrego que reune-se 
ao Agua-B ranca, e _ctesagua, com este, 
no rio Tieté, pela margem esquerda: no 
município de S. Paulo. 

Affluente do rio Jacupiranga, pela 
margerr1 esqu erda: entre os munícipios 
<le Iguape e de Xiririca. 

Agua-Preta, corrupção de· Y-guâá-pa
eleí, «inteiramente alagado» . De y, re
lativo, yuâd, «alagar, alagadiço, enseada», 
com o suffixo pa (breve) para formar 
supino, eteí, adverbio, signifi cando <' in
teriormente, totalmente, de todo o ponto», 
exprimincto tamben1 superlativo. Por con
tracção, Y-guâá-p' Ptei. 

Allu~ivo a fazere111 suctessivas ensea
das, alagando as margens. 

Agua-Pura.- Atfluente do · rio · Ita
nhae·n, pela margem esquerda : no mu
nicípio <le Itanhaen. 
. Agua-Pura, corruptéla de Iguart-pdere, 
«enseadas dernunadas ». De i -guâá, «en
seada do rio», pronunciado ·o i con10 a 
fechado, piiere, «derramar», pronunciado 
o priineiro i corn o u, segun~o a lição 
dos grammaticos. 

Allusivo ao transbordamento de suas 
aguas, formand o alagadiços. 

O ribeirão Agua-Pura nasce na serra 
J1onga_quá; e suas aguas descem, der
ran1ando-se. 

Agua-Santa. -Affluente do no Pi
racicaba, pela margem direita: no mu
nicipio de Piracicaba. 

Agua-Santa, corrup.ção de 1-guáâ-çáí
ta, «enseadas esparzidas». De iguâá, 
«enseada de rio», çái, «esparzir, esten
der», com o suffixo ta (breve) para 
formar supino. 

Allusivo a estenderem -se em alaga
diços as enseada~. 

ALA 

a segunda corredeira abaixo da cachoeira 
São Ba1·tholon2eu. 

A.c;udo, corrupção de 0-cui-bo, «ás 
qned <l.S », ou «de quéda em quéda». De 
o, reciproco, cuí , «cahir», bo (breve), 
para exprimir o modo de estar. 

Allusivo aos successivos desnivelan1en
tos do leito do rio, nesse trecho. 

Com este mesmo nome, e o mesmo 
significado, ha um ribeirão no inunici
pio de Ba tataes. Nasce na serra J{atto
Grosso. 

Agudo, Agudos.--~1orro, proximo 
ao Botucaparú. 

Morro· entre Itatiba e Campinas. 
l\forro no municipio de Caj urú. 
Serra, á marge1n direita do rio ilfogy

Guassú, no município de Santa Cruz 
das Palmeiras. 

:\1.orros, µro ximos a I poranJja, no m u
nicipio de Apiahy. São os denominados 
Agudos G1·andes. 

Grande serra entre os rios T1:eté e 
Paranapanen1n: desde o inun1c1p10 de 
Lençóe8 até o de Campos Novos de 
Paranapanema . 

l\1ontanha, mais conhecida por Agudos 
do Ater1 ado, á margem esquerda <lo Rio 
Graude, nas· divisas do municipio da 
Franca com a provincia de }!inas-Ge
raes. 

Todos estes morros e serras têm as 
encostas ingremes ou a pique, formando 
extensos e al cantilados paredões. Nada 
tem, portanto, de Agudos, que não é 
senão corrnptéla de Há-r;-úe, «cortado, 
talhado »: de há, «cortar, talhar, tron
char», cue, particula de preterito; allu
sivo aos sobreditos paredões a pique. 

Demais, nestes morros Agudos, o cimo 
é área extensíssima de chapadas; o que 
contrasta com o non1e Agudos. 

Alagôa.- Rio pequeno que, originado 
de pequenas cachoeiras, nos contrafortes 
da serra rnaritima, fórma-se de todas 
essas aguas na varzea, e, desde lógo, 
abre-se ern lagôa, para depois estreitar-se 
até tres metros, e assim desaguar no 

Agudo~-Corredeira, no rio Mogy- oceano, na praia ftá-cuá: municipio de 
guassú, abaixo da fóz do Rio Pardo. E' Ubatuba. 

• 
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Alagôa parece, portanto, a traducção 
do nome tupi; e nada mais. 

O rio, com effeito, é sómente a pro
pria lagôa. 

Com o nome Lagôa, e nas mesmas 
condições physicas deste rio, ha outro 
no municipio de Caraguatatuba. 

O norn-e tupi é desconhecido. 

Alambary.- E' o nome dos seguin
tes cursos d 'agua: 

Aff1uente do Rio Pardo, pela tnargem 
direita, o qual por sua vez é aflluente 
do rio Parana11ane1na, tambem pela 
margem direita: entre os n1unicipios de 
Botucatú e dd Santa Barbara do Rio 
Pardo. 

Afiluente do rio Piracicaba, pela mar
gem esquerda: n1unicipio de Piracicaba. 

Afluente do rio Tieté, pela margem 
esquerda: município de Botucatú. 

Atlluente do rio Parahyba, pela mar
gem esquerda: no· m unicipiQ de ~Iogy 
das Cruzes. E' mai8 conhecido por Lanl
bary, e até já li, em un1 titulo, Lanibe
rehy. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gen1 direita: no município de Bananal. 

AfUuente do rio Sorocaba, pela mar
~em esquerda: entre os rnunicipios de. 
Tatuhv e de Itapetininga. A' margem 
direità deste ultitno Ala1nbary, está a • povoação deste nome, pertencente ao 
rnunicipio de Itapetininga. 

Alauzbary nada tem com o pequenino 
peixe prateado, que traz o nome lauz
bari, corruptéla de hãa-111berá-eí, «brilha 
com tal imitação que engana». De hiia 
«imitação, semelhança}), berá, «resplan
decer, brilhar», precedido de m pur causa 
do som nasal de hãa, segundo a regra 
em taes casos, eí, « bulra, engano, á tôa, 
sem causa real». Por contracção, hãa
mber'-í. 

Ala1nbary, corruptéla de Araá-mb
araá-i, «perseverantemente n1uito pesti
lento». De araá, «enfermidades de fe
bre::; )) , rnb-araá, repetição para exprimir 
superlativo, í, posposição de perseverança. 
Por contracção, Araá-1nb-ar' -í. 

Allusivo a serem maleitosas em qual
quer tempo. 

ALA 

Alambary.-Morro no n1unicipio de 
Iporanga, facnoso pela gruta cóm dous 
ou mais compartimentos, um dos quaes 
extPnso, com stalagmites e stalactite.s. 
Esta gruta é atravessada por um ribei
rão, que traz tambem o non1e Ala1nbary; 
mas é o nome só da gruta, reflectindo 
sobre o morro· e o ribeirão, certa1nente 
por não ter a tradição conservado os 
nom es destes. 

A la:rnbary; com referencia á gruta, é 
corrupção de 1-lü-rnb-a-ro-á-aí, «desordem 
interior e juntau.1ente agua a cahir». De 
rfl, «revolução ou · desordern interior», 
mb, partícula para ligar ru, que tem na 
pronuncia o · som nasal, ao verbo a6,, 
«cahir», com a intercalação de ro para 
exprimir a sirnultaneidade da acção do 
verbo, formando a-ro-á, «cahir junta
mente», e aí, «aguacento, o que lentêja 
ou reçu ma agua ». Por contracção, Ru-

b 
, ,, , , 

m -a-r -a- i . 

Allusivo á desordem emmaranhada no 
interior do monte, co1n precipicios; de
sordem produzida pela agua cahida de 
cima e filtrada, formando as stalagmites 
e as :-;talactites. 

Esta gruta é a denon1inada Lapa de 
Santo Autonio, cuja descripção vou pedir 
ao conselheiro l\tIARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
urna iiiageJn 1nineralogica pela prom:n
cia de S. Paulo, no anno de 1805. Es
creveu elle: «Continuei a 1ninha digres
são pelo ribeirão de Yporanga ácitna até 
chegar á gruta stalactitica, denominada 
Lapn de Santo Antonio, que fica á di
reita (deve ser esquerda, por isso que o 
viajante considerava direita ou esquerda, 
confonne subia ou descia o rio) no ribei
rão do Sumido'uro, o qual corre de um 
monte tambem á direita, onde sómente 
existem restos de antigas lavras. Não 
só nesta gruta, mas tam bem en1 todos 
os morros á esque.rda, e rnesmo em suas 
faldas, se acham bancos de pedra cal
carea secundaria, cortados por veios de 
spatho calcareos, dos quaes no tempo 
das grandes chuvas se destacam por
ções, que vêm entulhar então os ribei
rões. Esta gruta tem quasi a direcção 
de oesnoroéste sudoéste; por baixo della 
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corre o dito ribeirão do Su1nido'll'ro (*), 
cujas aguas são frigissimas, 1n1'.11a.ndo os 
düos bancos calcareo.<'>, e rdgtuna agua que 
transu.da por elles, e qlle fórma as bel
las stalactites, attendiveis por sua bran
cura, pureza, esplendor, e fractura spa
thica. Na parte superior da entrada vê-se 
como dous óculos de igreja, e logo no 
principio, um côro rendado, e ornado de 
uma série de pyramides stalactiticas: do 
lado esquerdo faz a lapa como um sacco, 
e do direito, mais para o interior, co
lumnas entrecortadas, e outras porções 
de avelhantados edificios, sobre os quaes 
obrou a mão inexoravel do ten1po. Do 
lado esquerdo, em cin1a, ha pequenas 
grutas ou reconcavos, e em baixo furnas.» 

De outra descripção publicaria vou 
trarn:;crevei; os seguintes trechos: 

«Na caverna do morro do Ala1nbary 
ha um grande salão, com cerca de 40 
metros de altura, e un1 outro comparti
mento, no qual existe un1 poço. As co
lumnas apresentam o aspecto de in1agens 
em charóla n'uma procissão. O sólo é 
formado de grossas pedras. O ribeirão 
Alarnbary, que desce de uni dos morros 
do município, depois de caminhar cerca 
de 200 metros, some-::;e e vem reappa
recer nesta caverna». 

O dr. CARLOS RA'1'H assim a des
creve: «Esta gruta acha-se entre as pe
dras de cal, formando, na bocca da 
gruta, uma muralha preta de 612 pés ... 
A gruta tem a largura de 130 paln1os 
e fórma un1 vão, com a profundidade 
de 80 palmos. . . A altura da gruta 
póde ter 60 a 80 palmos, e é inteira
mentP- ornada de stalactites e stalâgmi
tes. Estas stalactites e stalagn1ites for
mam, ás vezes, figuras mui pittorescas, 
que fi cam penduradas nas abobadas . . . 
O canal, donde sabe a agua, fórma no 
fundo muitas cascatas, . . .. e depois de 
ter corrido 3/4. de legua, torna o nome 
de Funil ou Sinnidouro, porque a agua 
sóme-se entre um buraco, tambem nas 
mesmas pedras de cal, e apparece na 

(") Corruptéla de Çu-mi-nd1~-ri, «escondido em altos 
e baixos e fazendo estrondo» . De çu, e.altos e baixos•, mi, 
cesconder-se, oceultar, sumir-se>, ndtí, «estrondo, estre
pito», ri, posposição, significando, neste caso, ccom». Em 
verdade, &tmidouro em portuguez, corresponde mesmo á. 
aquella palavra em tupi. 

ALM 

gruta de Santo Antonio, outra vez, para 
unir-se pouco distante co1n o rio do 
J7jJoranga. Para chegar a este rio, e á 
gruta de Santo Antonio, é preciso pas
sar-se por um logar onde corre o rio 
entre rochedos de cal mui altos, empi
nados e 1isos, que quasi não dão es
paço para passagem de uma cabra . . . 
Esta cal preta fórma u1na r.ollina, que 
se estende para nordeste algumas oito 
leguas ... » 

O nome LarnbarJ,J, como fonte de agua 
medicinal, é Ii-a-1núaraá-i, «agua de 
doença»: contrahido em H-a-mbar''-i. 

(Vide o nome Larnbary). 

Alcatrazes.-Grupo de ilhotes, ao 
sul da bahia de S. Sebastião. 

Alcatraxes, corrupção de 1-Iríquâ-tdi, 
«pontas, cuidado 1» 

Os indigenas usa-ra1n assignalar assim, 
no mar, os logares perigosos. 

A corrupção foi facil. Ha nesses ilho
tes abundancia de passaros rabifurcados, 
conhecidos por alcatraxes. 

Já li Uraritáu como o nome _tu pi 
desse grupo de ilhotes. Inexacto. 

Allelúia.-Aflluente do ribeirão Gua
rap6, pela. margern direita: no inunicipio 
de Tatuhy. 

Alleluia, corrupção de Arê-rúi, «tardo 
e quasi parado». De arê, «tardar», rúi, 
«quietude, pacifico, preguiç.a, etc.». 

Allusivo á sua quasi nenhuma cor
renteza. 

Almas.-Aflluente do rio Parahiba, 
pela margen1 direita: no município de 
Taubaté. 

Affiuente do rio Paranapanenia, pela 
marge1n esquerda: no inunicipio de Pa
ranapanema. 

Affiuente do rio Oorumha-tehy, pela 
margem esquerda: no município de S. 
João do Rio Claro. ,, 

Almas, corrupção de Ai-rnã, «altos 
e baixos, e impedimentos». De ái, «altos 
e baixos, cousa não lisa», niã, «impedi
mentos, obstaculos». Por causa do ac
cento agudo no á inicial, a palavra é 
pronunciada breve e corrida. 
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Allusivo a pedras e outras obstrucções 
no leito desses ribeirões. 

A' marge1n direita do ribeirão Abnas, 
affluento do rio Paranapanenia, na dis
tancia de tres kilometros, ha uma gruta 
de grande extensão e profundidade, em 
ra1nificação da serra maritiina ou Cuba
tão. Esta gruta teµi. tres compartimen
tos, em nível diverso. O mais alto é o 
maior: 25 metros de comprimento sobre 
12 de largura; o 1nédio, 8 metros de 
comprirnento sobre n de altura; o infe
rior ainda não foi medido, nem o será, 
por causa dos abysmos. Eui todos ha 
grande abunJancia de stalactites e. stala
g1nites. Um observador escreveu o se
guinte: «No superior', ha no fundo um 
como altar; no do meio, cuja entrada não 
é commoda, ha duas pedras ponteagudas 
que, tocadas co111 pedra ou ferro, pro
duzem o so1n de sino; no ultimo, · ha 
bonita cas0ata, formada pelas aguas pre
cipitadas de um corrego que o atra
vessa. » 

(Vide o nome Capão Bonito). 
A serra Cubatão e suas ramificações, 

nessa região, contém n1uitas e extensas 
grutas. 

· Amparo.-Cidade situada á rnargem 
osq uerda do rio Can1ando'cáia. 

(Vide Oa1nandocáia) . 
O nome primitivo da povoação. era o 

do rio Oaniandocáia; mas, havia outra 
de igual nome na provincia de Minas
Geraes. 

Ananan. - Aflluente do rio Jundiahy-
1nirirn pela marge1u esquerda: no rnu
nicipio de J undiahy. 

(Vide o nome l!'lanan). 

Ancião.-Cabeceira do ribeirão Tanz
bahú : no n1unicipio de Casa Branca. 

Morro, no mes1no municipio. Nasce 
ahi aquella cabeceira. 

Ancião, nome da cabeceira, é corrup
ção de Ati-aí, «altos e baixos, e ro
deios». De ati, «rodeio», aí, «altos e 
baixos». O ai torna-se nasalisado por 
causa do i anterior. 

.Allusivo a descer sobre altos e baixos, 
e com muitas voltas ou en1 caracol. 
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Ancião, non1e do morro, é corrupção 
de ati-ã, «empinado e alto». De ati, «le
vantar-se, erguer-se», â, «empinar-se» 

Allusivo a formar quasi um paredão, 
por muito alcantiiado. 

Andaiatú.- Affiuente do rio Ribeira 
d' Jguape, pela margem esq~erda: no 
município de Xiririca. 

Andaiatú, co~Tuptéla de Ã-ncl-aye-tú, 
«empinado e muito encachoeirado». De 
ã, «empinar», nd, intercalação para ligar 
ã a aye, .«muito,, , tú, «golpe, queda ». 

AJlusivo a ter íngreme o 'leito; e a 
descer de salto e1n salto, de cachoeira 
em cachoeira. 

Andaraquára.-1\iorro: no rnunici
pio de S. Vicente. 

Morro: no 111unicipio de Nazareth. 
Affluente do rio Atibaia, quando ainda 

Atibainha, pela margen1 direita: no mes1no 
municipio de Nazáreth. Nasce naquelle 
morro. 

.... Andaraquára, nome dos 1norros, é 
A -nd-ari-quár-a, «empinado, buracos etn 
cima». De à, «empinar).)' nd, intercala 
ção para ligar ã a ári, ~<em cima, sobre», 
quár, «buraco, f oj o, poço», com o ac
crescim o de a (breve) por acabar em 
consoante. 

Allusívo a ser alcantilado,_ e a ter' no 
cun1e buraco ou poço, demonstrando na
tureza vulcanica. 

O cin10 do morro Andaraquára, de 
N azareth, traz o nome especial Butá, 
corruptéla de lffbo-yi-itá, contrahi.do em 
Mb' -yí-'tá, «morro ôco». De 1nbo, par
tícula activa, yí, «ser ôco, concavo, abrir 
naturalmente, fazer seio», itá, «pedra, 
morro:t. 

· Allusivo a ter no alto concavidade; 
correspondendo assitn ao outro nome. 

Andaraquára, nome do ribeirão, é 
Ã-nd-ar-.lJ-qúâ-ára, «en1pinado, ladeador, 
e mu,ito corrente». De ã; «empinar», 
rul, intercal~tção para ligar ã a a1r, «la
dear », y, relativo, qúâ, «correr», com a 
partícula ára, para formar particípio 
activo. 

Allusivo a ter o leito íngrem e, la
dear o morro ·do mesmo flome e ser 
veloz no curso. 

... 
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André Lopes. - l\t!orro granitico, 
muito alto, no 1nunicipio de Xiriríca. 

André Lopes, corrt1pção de .A'-nd-y
re-1lho-p'i, «erecto e pellarlo no alto ». 
De ã, «empinar, estur ern pé, erecto», 
nd, intercalação por causa do som nasal 
de ã, e para ligai-o a y, relativo, re, 
intercalação por começar em n o verbo 
uho-p'i, «ser tosquiado »; sendo que nhop'i 
é composto do reciproco 1lho e do 
verbo pi. 

Allusivo a ser erecto, e pellado no 
alto: e dahi a corrupção. 

Este morro tem a altitude de 800 
1netros, mais ou menos. 

Angico.-Morro, entre os munictp1os 
de Guaratinguetá e de Cunha. 

Angico, corrnptéla de Ã-ng-1'quê, «en
costa en1pioada». De ã! «ernpinar», ng, 
intercalação por ser nasal a palavra an
terior, iquê, «lado, costa ». 

Allusivo a ser alcantilado. 

Angóla.-Afflueote do rio Parahyba, 
pela margen1 direita: no mun1Cip10 de 
Jacarehy. 

Angóla, corrupção de Y-haqueógca. «O 
dobrado». De y, relativo, haqueógca, in
finitivo de haqueóg, «torcer, dobrar», 
com o suffixo ca (breve) . . Por contracção, 
Haqu'ogca. 

Allusivo iis voltas e revoltas que esse 
ribeirão dá em seu percurso. 

Anhangabaú.-- Afiluente do rio Ta
rnanduatehy, e este por sua vez affiuente 
do rio · Tieté; de ~mbos pela margem 
esquerda: no · município de S. Paulo, 
atravessando a cidade en1 grande parte. 

E' o nome tambem attribuido a um 
ribeirão afllueote do rio Jundiahy: e 
corre a oeste da cidade desse nome. 
Mas, creio que houve equivoco: o nome 
deste é Mangába-au. (Vide o nome 
Mangabahu). 

Anhangabaú, ou, segundo outros, 
Anhanga-y (dizem os que seguem a 
regra de MARTIUS e de outros estran
geiro~ que por aqui andaram) significa, 
na opinião desses e de outros, «rio onde 
habita o mau espirita». 

ANH 

1\'Ias, é inexacta a explicação. E o 
nome corrupto é mesmo Anhangabaú. 

Anhangabaú, corruptéla de Y-nhã
n,q-dba-aú, «quasi nenhuma correnteza». 

De y, relativo, nhã, «CorTer», ng, in
tercalação por ser nasal o som de nhã, 
e para ligai-o a ába, para exprimir o 
modo ou a acção, aú ou aub, partícula 
ou posposição para expritnir defeito na 
acção ou no rnodo. · 

Alguns chronistas escreveram .A.nhan
gabahy; mas é a mesma corruptéla 
Auhangabaú, variando són1ente no modo 
de pronunciar o y final. Ern uni docu
mento do n1osteiro de S. Bento foi es
cripto, em 1600, Anhangova.hy. 

Y-uhã-ng-ab' -aú é, portanto, o ver
dadeiro no1ne destes cursos d'agua. A 
mudança para Anhang-aú proveiu da 
crendice de ser o diabo, anhang, trans
formado ern phantasma, aú, quem rnur
murava naqnellas aguas, então correndo 
na solidão entre basta :floresta. 

Anhangoá ra.-Affiuente do rio lli
beira de Igúape, pela margem direita: 
no município de Xirjrica. 

Anhangoára, corruptéla de Y -nhã
guára, «corredor». De y, relativo, nhã, 
«correr», guára, · para fonnar participio, 
exprimindo qualidade. O y inicial sôa 
como a fechado. 

..\.llusivo a ser muito corrente. 
Este rio é aurif ero; se bem que não 

tanto que co1npense a despesa da nli 
neração, segundo o affirmou o conse
lheiro ~'1ARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE 
ANDRADA, em seu Diario de u1na via
gern niineralogica pela provi1icia de S. 
Paulo, no anno de 1805. 

Elle escreveu Nhanguara; e assirn 
certamente o ouviu aos 1noradores na
q uella região. 

Tambem já li Nhun_qára, manifesta 
corruptéla. 

Anhanguera. - Afiluente do Rio 
Grande, pela n1argem esque~da: rio n1u
nicipio do Canno. 

Ahi é conhecido um porto antigo corn 
este nome. 

Anhanguera, corruptéla de Y-nhang
uéra, «encestado». De y, relativo, nhang, 
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«encestar, juntar», levado ao participio 
pelo accrescimo do verbal uêra. 

Allusivo a correr entre margens altas, 
não extrarasando suas aguas. 

Confundido este nome com A11han 
guêra, «diabo», deu-se a corru ptéla su
pra; e tam bem espalhou-se a crenea 
de ter o <iiabo passado por alli. r 

Anhanguera.-Serra, ra1nificação da 
serra clapJJ; no 111 unicipio de Itú. 

Anhanguera, corrupté]a de Jvhe-ã
iqu_ê-rà, «encostas empinadas». De nhe, 
reciproco, ã, en1pinar», 'Íquê, «lado, cos
tado», rõ, «pôr-se». O reciproco nhe 
exprime a acção da cousa sobre si mesma. 

AlJusivo a ser muito alcantilada. 

Anhemby.-Non1e que se diz tam
bern da<lo pelos indígenas ao rio '.J.lieté, 
segundo alguns chronistas. 

Alguns, con1 frei FRANCISCO DOS PRA
ZERES MARANHÃO, no seu Glossar io de 
pala1Jras indígenas, dizem que Auhernby 
significa «rio de enam bús». 

Não 1ne parece verdadeira esta propo
sição. E' certo que o nan1bú ou nharnbú, 
ou J;nanibú, abunda nas mattas que 
marginam o rio Tieté. l\IIas, por que 
ad1nittir que Anhernby significa «rio de 
enambús»? Que relação tem este nome 
com o dessa linda e apreciavel ave'? 

Tambem nhamby é o norrie de unia 
herva rasteira que dá botões amarello.3, 
applicados á odontalgia. Esta herva, se
melhante na folha ao coentro, queima 
como mastruço: os indigenas, além de a 
empregarem como tem pero de cosinha, a 
comiarn inteiramente crúa. 

Assim, pois, tanto poderia ser «rio de 
enarnl.Jús», como «rio da herva nharnby»; 
e, neste caso, os indigenas teriam as
signalado de preferencia o logar em que 
esta he.rva existia em abundancia. 

Mas, a verdade é outra. Neni o indí
gena cogitava da ave ou da herva para 
denon1inar o rio. 

Anhemby, corruptéla do Ai-he-nibi, 
«não liso e sabida alta». De aí, «não 
liso, altos e baixos, obstaculos», he, «sa
bida, barra, fóz », bi, «levantar, alçar», 
precedido de '>n, por ser nasal a pro
nuncia de hê. 

Allusivo a ter muitas cachoeiras, gar
gantas, correcleiras, e outros obstacnlos; 
e a ter, á barra, o salto Itapúra, cuja 
qnéda vertical é rle 9 m., 68. 

Anhuma.-Aflluente do rio Atibaia, 
pela margen1 direita: entre os municí
pios de Campinas · e A1nparo. 

Affluente do rio Pararlapanenia, pela 
margem esquerda, logo abaixo da ca· 
choeira ou salto Capú:ara. E' conhecido 
pelo nome Ribeirão das Anhu111as. 

Aflluente do rio Jacaré-pipira-guassú, 
pela rnargern esquerda: entre os muni
cípios de Brotas e Araraquara, aos quaes 
serve de divisa. E' tam bem conhecido 
pelo nome Ribeirão das Anhu1nas. Tam
beru o nomeiam R·t:be1:rão dos Inglexes 
por algurn motivo particular. 

Segundo o systema de l\iIARTIUS e de 
outros, A 11hzona seria denominado por 
ter em suas marg~ns abun<lancia deste 
rnacrodactylo fissipede, rnaior do que o 
perú; o qual alimenta-se de peixes, ca- · 
marõei:; e insectos. A pelle é cheia de 
ar; e é de facil domesticação: tambe1n 
conhecido por canintahú, vocabulo ono
matopico, por ser o som de seu canto. 
O bico é conico e curvo como o do pa
pagaio: tem uma ponta de tres a cinco 
pollegaclas na testa, e dous esporões na · 
parte interior das azas, aquella e estes 
de substancia córnea. Esta crista córnea 
tem virtudes medicinaes; e ha a crença 
de que basta trazei-a, para estar pre
servado de estupôr o individuo que a 
tem em si. Outra crença do indígena 
á que, en1quanto esta ave não cessa de 
beber em um rio, ribeiro ou lago, até 
ao ponto de saciar a sêde, outra ave 
não atreve-se a beber no mesmo rio ' ribeiro ou lago. 

Mas, este ribeirão A nhu1na não tem 
relação alguma com essa ave, que aliás 
abundaria ~tn suas margens. 

Anhiifna, corruptéla de Y-nhã-h1'l-ni-a, 
«correnteza e rodomoinhos». De y, re
lativo, nhã, «correr», hü, «revoh·er-se 
ern si mesmo», 'ln, complemento çie hu, 
por ser nasal, com o accrescin10 de a 
(breve) por acabar e1n consoante. 
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Ailusivo a correr sobre montes, des
cendo com velocidade e formando rodo
moinhos. 

Anhumas.-Corredeira, no rio Pa
ranapane'JJta, abaixo da cachoeira Capi-
1.xira. 

Anhuntas, corruptéla de Y-nhà-hú
nzo, «correnteza e rodon1oinhos». (Vide 
Anhurna). 

Anhumas.- Serra, ao norte do mu
nicípio de Bragança, proxirno ás divisas 
com a provincia de 1\'1inas Ueraes, e 
prolongando-se nellu. .... 

Auhun1as, corruptéla de .11-n-húú-rn-a, 
«empinada e pantanosa ». De â, «empi
nar», u, complemento do som nasal de 
ã, e para ligal-o a húú, «lodo, lama, 
borra, fezes, detritos, etc.», 1n, comple
mento de húú, com a (breve) por aca
bar em consoante. 

Allusivo a ser alcantilada essa serra, 
porém de formação geologica tão fraca 
que, em sua St!perficie, nasce e cria-se 
o limo e o lodo, até ao ponto de fonnar 
pantáno. 

Anna da Costa.-Affh1ente do no 
Juqui'á, pela n1argem clireita: no muni
cipio de Iguape. 

A.una da Costa, corrupção de .IVda
cóUa, «não pegado con1 outro». De uda, 
preposição d~ negação, tói-ta verbal de
rivado de cói, «ser pegado co1n ou~tro, 
ou nascerem dous do mesrno v~ntre, ou 
da mesma fonte», corn o suffixo ta (breve) 
para formar supino. E' pronunciadÓ J..-"{a
cói-ta; e não ha necessidade de i para 
fechar a negação, porque já existe um 

,,... 
em coi. 

Allusivo a ter este ribeirão, ás mar
gens, varias lagôas, maH não formadas 
por suas aguas, en1bora communicadas 
nas grandes cheias. 

As n1ais notaveis são Tirnboa1:a, Poço
fuudo, ('arnbuçá, Oaut"i. 

Apára.- llha na costa marítima, em 
frente ao bairro do Toque-Toque-Pe
queno: no município de S. Sebastião. 

Apára não é o non1e desta ilha, pois 
que apá-ára, por contrac<;ão apá-'ra, 

significa «O que entorta, o torcedor, o 
tortuoso», e portanto seria inapplicavel 
a uma ilha. 

Apá-'ra era a palavra designativa do 
canal tortuoso que ahi começa, para a 
entrada meridional da bahia de S. Se
bastião; e nada mais. 

Como «signal de rumo», esta ilha po
deria ser nomeada pelos indígenas, se
gundo o sy~tema de denominações com 
sons quasi identicos para varias cousas 
da mesma região, Apà-á. Nas matta8, 
tinha1n e ainda tên1 o costume de que
brarem, torcendo, ran1os de arvores, como 
rastro deixado para a volta; e isto é 
assitn expressado em tu pi: 1ib-apá-á. De 
ib, «arvore», apá, «torcer», á, «quebrar". 
Não se tratando de rastro em terra, 
mas sim de rumo no mar, os indígenas 
poderiam figuradamente dizer Apà-á, por 
servir âe rumo, como ainda hoje; e por 
confusão com a palavra designativa de 
~canal tortuoso», se corron1peria e1n 
Apára. (Vide 'loque-Toque). 

Aparado.-Cachoeira no rio Para
naparrn·1na, anterior á corredeira Funil, 
e mais tres, todas acirna da confiuencia 
do río Apiahy. 

,(!parado, corruptéla de A.pá-rd-bo, 
«torto e levantado». De apá, «ser torto, 
torcido, entortado», rá, «levantado», com 
a part1cula bo (breve), para exprimir o 
modo de estar. 

Com effeito, a cachoeira é formada 
por um tra\'essão de granito, que se le
vanta acima das aguas ein direcção dia
gonal de Hma a outra margem; dando 
apenas escoamento ás aguas, aos borbo
tões, por um canal estreito. Quando ha 
enchente do rio, as aguas, transpondo - - . ( ~ esse traves~ao, mesmo proxnno a n1ar-
ge1n esquerda, despenham-se aos saitos 
entre pedras, no declive qe um 1netro 
mais ou menos. 

Apiahy. ·- Affluente do rio I'arana
paneu1a, pela margem esquerda: entre 
os n1nnicipios de Apiahy, Faxina e Pa
ranapanema. 

E' formado pelos ribeirões Apiahy
guassú e Apiahy-niiri?n. Nas~e na Serra . 
Geral, divisoria dos tributanos do so-
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bredito rio Paranapanema e do rio Ri
beira de Iguape; tendo por cabeceiras 
os corregos Campina, Caxirnba, João de 
Oliveira, que forn1am o Areas, e este, 
com outros ribeirões, forma o Roseira. 
Este R oseira, depois de colligir tan1bem 
as aguas do Apiahy-1J1iri·1n, toma tnais 
adiante o nome <le Apiahy-guassú; e, 
de certo ponto ::lté á fóz, o de Apiahy. 

Segundo AZEVEDO MARQUES, em seus 
Apontantentos historicos, geographicos, 
b'iographi'cos, estat'isticos e noticiosos da 
Pro1n:ncia de S. Paulo, o no n1 e Apiahy 
significa «rio do menino». 

Apiahy, corruptéla de Ap1:-ai-1:, «O que 
em todo o seu curso, é torcido e tem altos 
e baixos.» De api, «torcer», ai, «altos 
e baixos», i, . posposição de perseve
rança. 

Allusivo ás incessantes \oltas ou tor
cedoras que esse rio faz; e ás pedras 
e outros embaraços que o tornam im
praticave1, principalmente quando haixam 
suas aguas. 

Apiahy.-Villa á margem direita do 
ribeirão I'alntital e á esquerda do ri
beirão A_qua-grande. 

Tira o nome do morro onde nascem 
esses ribeirões : Api-aí, ponta derrocada ». 
De ap1:, «ponta, principio e fim da cousa», 
aí, «derrocado, desbaratado, desmoro
nado». Este aí final parece ter sido em
preg11do para affirmar como notavel o 
aspecto dns rochas. . 

Com effeito, esse morro é coberto de 
numerosas e grandes rochus em desor
de~, parecendo ao longe um edificio en1 
nnnas. 

Hoje o Api-aí é conhecido por morro 
da Descoberta ou do Ouro; e, assim, a 
vi11a é a que lhe mantém, ainda que 
corruptamente, o nome. · 

Apiaçába.-N orne do porto· do ca-
1nlnho primitivo de Piratin1>rn para a 
costa maritima e v:ice-versa. 

Este non1e é mencionado no titulo de 
sesmaria de Ruy Pinto, de 10 de Fe
vereiro de 1533: « ... as terras do Porto 
das Alniad1:as, onde desenzbarcarn quando 
vão para Piratinini, quando vão desta 
ilha de S. Vicente, que se chama A:pia-

çába, quê agora novamente chama-se o 
Porto de Santa Orux. : .. ». Vê-se pela 
oração seguinte que o nome Apiaçába 
é <lo porto. 

Api·açába, corruptela de Y-pià-çaba, 
«logar do apartamento do caminho», de y, 
relativo, piâ, «apartar carninho», çába, 
verbal de participio, o m.esmo que ába, 
para exprimir logar, modo, instrumento·; 
causa, fim, jntuito, etc., fazendo çaba, se
gundo a lição do padre Lu1z FIGUEIRA, 
em sua À.rte de gra1nm,atica da língua 
brasilica. 

Apotribú. - Affluente do rio 'l'ieté, 
pela margem esquerda: no município de 
S. Roque. 

E' tambem escripto Potribú. 
Em utn documento de 1660, li Apo

teroby. Neste documento, não é referido 
ribeirão ou rio, senão simplesmente «pa· 
rage1n chamada Apoteroby». 

Por erro, denominam tambem esse ri
beirão, ácima do salto, Mll1nbaça, · cor
rupção de 1Vhu1nbáú, «campo com n1an
cha de montes» . De nhun «campo», 
1nb, intercalação por ser nasal a pronuncia 
de uhun, supprirnido o n, e áú, . «man
cha». Allusivo ao campo, que ahi existe 
e dizen1 « rincão de pastos», com 1non
ticulos aqui e alli. 

Seja, porém, como fôr, a verdade é 
que tudo isso é curruptéla de Pó-terõ
ibiy, contrahido em Pó-ter'-iln"y, «salto 
torcido e concavo». De pó, «salto», terõ, 
«torcido, torto», ib1fj, «concavo, ôco, seio». 
O if; te1n o som guttural de ú. 

Allusivo ao facto de, ao ladear o morro 
que boje é tam bem conhecido por est.e 
nome (á alguma distancia do rio Tieté), 
dar este ribeirão um salto retorcido e 
concavo e1nbaixo; razão por que ahi deve 
existir ·algu1na gruta. 

Apparecida (N. S. da). -PoYoações
freguesias: uma no m unicipio de Gua
ratinguetá; outra no município de Bo
tucatú. 

Ha romarias constantes a essas igrejas. 
Especialmente, a primeira é conhecida 
em todo o sul do Brazil: e de todas essas , 
regiões vêm annua.lmente; ou durante o 
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anno, romeiros a cumprir promessas. A 
igreja é muito sumptuosa. 

Apparição. - Serrote, no mun1C1p10 
de Caconde. 

Àpparição, corruptéla de Há-pa-ári
çã, por contracção Há-p' -ári-çà, «der~ 
rocado em cima e flamm~jante». De hd, 
«derrocar, desconcertar, cortar, tronxar», 
com o sufüxo pa (breve) para formar 
supino, ári, «Cm citna», regendo como 
posposição, o verbo anterior, çã, «pro
duzir charna, luzir ou brilhar como 
flamni'a ». 

(Os 1ndigenas sóem dizer içà, o acto 
rl~ esquentar, pelo attrito, páus sêccos 
para tirar fogo: esquentam o accendem 
leven1ente. Esses dous páus seccos são 
içã-cang). 

Allusivo ao facto de, por effeito de 
derroeamentos no cume, mostrar:-se illu
minado: não sendo, porém, isso senão o 
resplendor dos cristaes dê rocha que ahi 
abundam. . 

Ha um logar Apparição, no 1nuni
cipio de Cunha, onde nasce o rio Pa

. rahybu na : ignoro, porém, se é igual cor
ruptéla, ou se acaso effeito -de alguma 
crendice. 

Apucarana. - Sen:a que hoje per
tence á provincia de Paraná, n1a-s que 
está ligada á historia d0t-; Guayanaxes de 
Piratininga. 

Segundo MAR'fIUS, em seu Gloss. ling; 
brasil., Apucarana significa «morro em 
que se minera á mão »! Si:iiplesmente 
um disparate. Muito el:3pirito teve o abo
rígene que disto assin1 o informou ... . 
Apucarana, corrupção de Opóca-rü-ne, 
«eruptivo, volcanico». De opog, «estalar 
arrebentando», n1udado o g em ca (breve) 
para formar infinitivo, rfi, «revolução in
terior», ne. (breve), posposição para ex
primir certeza. 

Allusivo a tl'r sido vulcão esse n1orro. 
E Ü;to coincide com a descripção feita 
no Itinerario publicado na lte1:ista do Ins
titutú Jlistorico, Geographico e Ethnogra
phico do Braxil, ·x, 15;~, primeira parte, 
·1848: 

«Esta serra em cima é um taboleiro 
de trezentos e tantos passos de com-

prido e quasi outros . tantos de largura: 
tem pouca vegetação, e aqui e alli se 
vêem grandes e isolarlas pedras de todos 
os tamanhos e fórmas. . 

« . • . . Que lindo e magestoso quadro! 
O mais bello céo do universo brilhava 
sobre nossas cabeças, e estendidos como 
um mappa a nossos pés, víamos rolar 
caudalosos rios, atra.vessando as mais 
pittorescas e magnificas florestas do. Bra
zil :--perto de n6s, concavidades. soturnas 
e 1nontanhas atiradas sobre montanhas 
mostravam que alguma erupção vulca
ràcri tivera logar alli; e, no meio de 
todo este cháos, a Apucarana levantava 
sua alta e descai vada cabeça, olhando 
con1 tranquillidade as formas phantas
ticas que as convulsões da natureza ti
nham accumulado em derredor de si». 
E é difficil chegar ao seu cume, «<le
fendi<lo por enrugados e escarpados ro
chedos, cobertos de musgo tão macío 
como velludo, e matizado de mil cores 
brilhantes.» 

Assim, pois, Apucarana não é senão 
o morro vulcanico, cuja erupção produ
ziu toda e~sa desordem material. 

Araçá.- Ponta, ou cabo pequeno, no 
municipio de S. Sebastião, dominando 
a entrada sul do canal. Ahi os portu
guezes construiram u1n forte, que não 
mais existe . 

. Araçá, corruptela de Ár-a-içá .«-la
deado e alto» De ár, com o accrescimo 
de a (breve) por acabar em consoante, 
«ladear », i(·á, «estatura, altura, pilares, 
eleYacão sob re alicerces ou terra, alto». , 

Allusi vo a ser alta e ladeado de n1ar, 
apenas pegada ao continente por uma 
restinga. 

Araçariguama.-Affluente do rio 
Tieté, pela 111argen1 esquerda: no inuni
ci pio de Araçariguarna. 

Segundo l\ilAR'rius, em seu Gloss. 
ling". unvúl., esse nome significa «sitio 
onde se reunem araçaris para cotnerem ». 

Araçari é un1a ave con1 bico igual 
ao tucano, preto nas costas, amarello no 
papo, e esverdinhado em redor do ama
rello. O povo o · conhece por tucano 
miudo. 

• 
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Pela significação dada por J\i1ARTIUS, 
Araçari-guâ1na deveria conter outras par
tículas ou palavras,e não apenas o nome 
da ave, e o supino futuro do verbo aú, 
«comer». Patentemente, MARTIUS forçou 
a significação, e para isto subentendeu 
a reu·nião de taes aves. 

~fas, · isso não é exacto. Araçarigua: 
nia é c.orr.uptéla de Ar-aç:áí-ri-guâá-mo, 
«cabe e immediatamente se esparze fa
zendo lago». De ar, «cahir», açáí, «es-

. palhar-se, esparzir-se, derra~ar-se, es
tender-se, alargar-se», ri, posposição para 
exprimir a acção successiva ou imme
diata do verbo anterior guâá, «fazer 
bojo, enseada, lago», corri o su ffixo rno 
(breve) para forn1ar gerundio, visto que 
o nome, ou palavra inteira, ficou nasa
lisado p-0r effeito do verbo açái, cuja 
pronuncia é nasal, segundo a lição do 
padre Lu1z FIGUEIRA em sua Arte ele 
grannnatica da lingua brasilica. 

Allusivo a formarem um lago as aguas 
<las cabeceiras e vertentes, immediata
mente que cabem do monte; correndo 
depoi8 e1n u1n só ribeirão até a fóz. 

Alguns dizem que, por tradição, esse 
lago é artificial; mas, não sendo facil 
1nudar a direcção natural das aguas, o 
non1e Ar-açáí-ri·guâá-ma, indica perfei
tan1ente a collecta elas agua::; vertentes 
e cabeceiras ern um cent·ro que se alarga, 
donde então seguem formando um n
befrão. 

O nome corrupto do ribeirão passou 
á villa Araçar1:guârna. Esta povoação 
foi fundada pelo capitão-mór Guilherme 
Pompeu de Almeida e continuada por 
seu filho o padre dr. Guilhern1e Pompeu 
de Almeida, no fi m do seculo. XVII e 
principio do seculo XVIII. 

Araçátúba.- Corredeira no rio Tieté. 
.Araçdtúba, corruptéla de Haru·haçá

tú·úo, por contracção Har' -haçá-ty-bo, 
«lu gar de arrecifes e de itnpedin1ento 
atravessado ». De harú, «atravessar», ty, 
«ponta, arrecife», bo, (breve), para expri
mir ·Jogar. O y ten1 sotn guttural. 

En1 uma descripção de viagem em 
1792, li no111e um pouco differente :
.Araratúva. A preoccupação· de que o 

.-

indigena só cuidava de araras produziu 
este e outros nomes corruptos. 

O nom e H ar'-haçd-ty-bo é allusivo a 
uma muralha atravessada, deixando ape
nas um canal estreito, eriç.ado de pe
dras, pelo qual as aguas correm hnpe
tuosas. 

Araçatúba.-1VIorro no municipio de 
Cananéa em frente ao canal Ararapira. 

Deste rnorro nasce uni pequeno ri
beiro,· que tem tam bem esse nome . 

Outros escreven1 Araçaúba. 
.Araçatúba, corruptéla de Ar-àoce-ty-bo, 

«ponta alto-rematada». De ar, «rema
tado», áoce, «sobrepujar, ser alto\), ty, 
«ponta», conl a particula bo (breve), para 
exprirnir o modo de estar. 

Allusivo a ser um prornontorio; cuja 
ponta é rematada n1uito alto. 

Araçátúba, nome do ribeiro, é Ar
açáí- frú-bae, «O. que faz bojo e esparze 
aos lados» . De ar, «lado», açáí, «espar
zir», túi , «fazer bojo», eon1 o snffixo 
bae (breve) \lara fonnar sup\no. 

Allusivo ao fluxo e refluxo da maré, 
produzindo na enchente a repreza de 
suas aguas. 

Ao mesrr10 tempo, o indigena poderia 
ter querido assignalar a região coino 
«abundante de araçá». De araçá, frncta 
da farnilia das myrtaceas, t'ib-a, «lugar 
natural» com referencia a araçá, que 
antecede e é o genitivo do nonie. Os 
indígenas sohiam fazer este jogo linguís
tico de nomes corn som itlentico, mas 
com significados diversos, para logures 
em uma mesma região . . 

Aracahy.- Afftuente do ribeirão _Apo
t1·ibú, pela margen1 et'querda: no mu
nicípio de S. Roque. 

Aracahy, corruptéla de Araquaí-i, « O · 

que em todo o seu curso é cinturado» . 
De araquáí, «cintura», 'i, posposição · de 
perseverança. 

A.llusivo ás mui tas e successivas gar
gantas que este ribeirão tem. 

Aracanguá.-Duas corredeiras no rio 
Tieté : uma é guassú, a n1aior; outra 
é 1nirinz, a menor. Estão entr·e os gran
<le8 saltos Acanhandava e Itapúra . 

• 
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A1:acangud, corruptéla de Araquáí
anguá, «estreit.aJas e cavadas». De ara
Q'l?áí , «cingir, fazer cintura», anguá «Ca
iado por dentro ». 

Áll~sivo ao estreitamento Jo rio nes
ses dous logares formando cava. 

Outros e8crevem Aratan_quá. E tam
bem A 1·aracanguaba, nas 1\Toticias Pra. 
ticas do capitão J. A. CABRAL ÜAMELLO, 

sobre as viagens ás minas de Cuyabá, 
no anno de 1727. 

l\>Ias, tambem não é verdadeira esta 
versão. O nome verdadeiro é Bi-ro
açú-eii -ába, co mo está escripto nos do
cumentos antigos. Por contracção, Bi-r' -
af11-e'ii-ába. De bi, «pegar-se», ro, par~ 
ticula copulativa exprin1indo simultanei
dade, açú, «altos e baixos», eii, «muitos», 
ába, verbal designativo, neste caso, de 
log~r ou região. 

E, portanto, Bi-r'-aç:ú-eii-ába, «reg1ao 
de mu-itos altos e baixos, pegando-se 
uns aos outros». , 

Araçol.aba G d · t h ~ Allusivo á formação oreograpllica da-.- .:Jrnpo e 1non an as üe 11 ._ . t . 0 _ 
fol·maç-ao me· tall . · 16 8 1".1 t. que a regiao in eira. nome nao re-, u1g1ca, , \lo1ne1os f' . , , t . 
ao oceidente ela cidade de Sorocub· . 1 ere-~e, po_i_tanto, somen e a um moiro, . ª ruas a reg1ao e ao grupo das n1ontanhas. 

E1n alguns documentos antigos este 1 Recentemente Ji em uma noticia de 
nome é escripto Hybiraço1~aba e Eira- almanach que o' nome Araçoiába (o no:.. 
çoyaba. ticiarista escreveu Ar açaiaúa) derivou-se 

.~P-gundo o engenheiro DANIEL PEDRO de Acaracoey c11nbaê .' E isso parece ter 
1vluLLER, o nome Araçoiaba significa sido escripto com seriedade .. . 
«coberta do sol» : de açoi, «tapar, co
brir», com o verbal ába, que, sendo de
signativo de tempó, logar, instrumento, 
causa e modo, neste caso o é de locrar: 
«Sitio coberto». ~1a s, os indigenas di~em 
açollâba, sempre que querern nomear a 
cousa que tapa, cobre, ou ·encobre. Aro
coyába significaria «tapar, cobrir ou 
encobrir juntamente». 

Penso, portanto, que isto não é exacto. 
Além de que, tirar da circumstancia da 
sonibra, feita pela serra, a denominação 
para o rnorro, seria fazer de um facto 
commum a todas as serras e montes ff 
caracteristico desta; accrest·endo que a 
sombra desloca-se successivarnente, acom
panhando o n1ovimento apparente do sol, 
de manhã ao occi.dente, de tarde ao 
oriente. 

Já escrevi que o nome verdadeiro desse 
morro de ferro era Ára-ci"-ába, signifi
cando «cabellos do sol»: 08 indiaenas 
denomina,an1 o sol ára-ci, «mãe do bdia», 
de 6,ra, «dia», ci, «mãe». 

Sem duvida, brilhando aos raios do 
sol aquellas inontanhas de ferro e de 
out~·os mineraes, Ára-ci-ába correspon~ 
<lena perfeitamente á denominação~ Por 
egual, ou pelo mesn10 motivo, os indí
genas · denominam Gu-ára-ci-ába o beija
fiur. 

Aranhas (das).- Salto notavel no 
rio Paranapanenza, ácima da villa de S. 
Sebastião do Tijuco-Preto: entre os rnu
nicipios deste nome e o de Santa Bar
bara do Rio ·Pardo. 

Arauhas, corruptéla de Ar-à-'Pia, «que
da a pique e corredeira». De ar, «ca
hir», à, «el11 pé, a pique», na, «Carreira, 
corredeira, correnteza». 

A llusivo á corredeira e ao grande 
salto, tendo passado as aguas por um 
estreito canal, de cinco n1etros de lar
gura mais ou in enos, formado por altas 
massas de rochas sobrepostas e cahindo 
de uma altura de tres a quatro metros, 
cu1n en0rme rumor que se prolonga e 
se ouve a grandes distancias. 

Desde a parte superior, alguns querem 
que haja tres principaes quedas, além 
de outras menores, intervalladas por ba
cias en1 que as aguas formam remanso. 
A de cima, porén1, é antes uma cachoeira 
entre ilhotes e extensos rochedos do que 
propriamente um salto. A. segunda é 
mais uma corrtldeira entre altos .roche
dos, precipitando-se ahi as aguas com 
grande fragor. A ultin1a já es.tá <les
cripta. . 

Araquá.-Serra á marge1n direita do 
rio Tielé: entre os n1unicipios de S. 

• 
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J oão do Rio Claro, Brotas, Dous Cor
regos e J ahú. 

E' tambem conhecida por Aracoára; 
e nssi m está escripto e1n documentos 
antigos. 

Nos ultimes tempos, corromperan1-lhe 
o nome e1n A raraquára. 

Araqud. ou Aracori.ra1 signifi ca11rlo « bu
raco do mundo », <:Ie ára, «mundo» , quâ 
ou quâra, «buraco» , exprirniria bem o 
pensamento do indigena, ao ver essa 
serra frequentemente envolta em exhala
ções, e afigurando-se-lhe que en1 cilna 
da rnontanha haveria algum grande bu
raco, por onde sahiam essas nuvens 
ou vapores. A raquüí, denominam assim 
essas cxhalações os indígenas do rio 
An1azonas: ára, «mundo», quid,, «suji
dade»; «sujidade <lo mundo». 

E m um documento de 1788, o nome 
Aracoâra está escripto con10· signifi cantlo 
~ morada do dia», ára, «dia», coára, « bu
raco, rnorada ». Entend.eria1n os indíge
nas, navegando o rio Tieté, a ser exacta 
esta versão, que, nascendo o sol por de
traz da cordilheira, alli morava o dia. 

.1\fas, tudo isso é imaginativo; ne1n tem 
raz H.o de ser. O verdadeiro nome é 
11ra9uái, «alerta, tornead 1, conl cinturas». 

Allusivo aos picos e suas fórrnas, e 
ás n bertas entre esses picos. A serra f} 

seus morros offerecern realmente esse 
aspecto ; e, quando o sol ill umina os 
serros, mostra nestes,. n1esn10 de longe, 
os picos torneados e com cinturas. 

Araquan. - Affl uente do rio 'l'ieté, 
pela n1argem esq uerda: entre os mu ni
ci pi os de S. Manoel do Paraíso e dl' 
Botncatú. 

Segundo ~1 ARTIUS, em seu Gloss. lú1g. 
brasü. , significa «ilha das araras»! Foi 
ine.;;mo um a arara que elle enguliu, e 
de rnór tamanho. 

No mesn10 systemn, poderia ser «rio 
de aracuan ». A ra (;uan é 11ma ave co
nhecida na sciencia por Ortalida tanni
colis. Anda pelo chão aos bandos, e an
ninha-se em arrores altas. De seu canto, 
cujo ~01n é a-ra,-cuan, tirou o nome. 

l\ia8, nào se trata desta ave .. 

Araquan, corru ptéla de Yrü-yiquê-ã, 
por contracção Yi" -yiqu' -ã) « barrancas 
de amhos os lados». De yru, «compa
nheiro», 'iquê, «lado»: precedido de ?/, 
relatiY01 â, «em pé, levantado, a pique ~> . 

Ta mbem o nomeiam Araqu á, corrup
téla de Araquái , «cingido»: o ·que ex
prime a mesma i<léa de ambas as mar
gens altas ou barrancas de u1n e de 
outro la<lo . 

Con1 effcito, este ribeirão tem assim 
suas duas rnargens. 

Ararapira.- Morro notavel, ao poente 
do canal que separa do continente a 
ilha denominada corruptamente Cardoso; 
e serve de limite meridional ás provín
cias de S. Paulo e Paraná. 

E' tambem o nome de um ribeirão 
que nasce na serra Çavora e desagua 
no ca nal por onde se escoam as aguas 
do mar Trupandé; !1ome este tambesn 
corrupto. O ribeirão A rarap·ira, sujeito 
ao fluxo e refluxo do mar, te1n bancos de 
arêa na barra. Este ribeirão ficou e;n 
communica.ção com o rio TTaradouro, na 
província do Paraná, em virtude da aber
tura ele um canal, á custa das duas pro
víncias, depois de 1870. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRAZE
R ES l\tIARANHÃO, e1n seu Glossario de 
palavras i'ncUgeuas, o non1e A raravira 
significa «sitio de peixe-arara»! 

Não vale a pena deter a attenção 
sobre tal significação; porquanto, se ha 
um peixe co1n o non1e pirá-arára, por 
ter as côres desta ave, é certo que a 
collocação das duas palavras indica assás 
a di fferença e não deixa confun<lir arára
pi·ra con1 pirá-a1·ára : tanto n1ais que 
pira do primeiro nome tem o a breve, 
e portanto não pod ia significar «peixe», 
como no segundo. · 

.Ararapira é corruptéla de l r-rá -rá
piro, «n dnpla1nent.e assignalaclo». De y, 
relativo, rá, «sig·nal, assignalar», n~pe
tido para duplicar o effeito do signal, 
levado ao participio passivo pelo accres
cimo da particula p1'ra (breve). O y i~i
cial tc1n a pronuncia guttural de a fe
chado, con10 os gran1maticos o cnsiuam. 
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Allusivo a ser esse morro, e talvez 
tambem o ribeirãú, o limite entre os 
tupis e os car1)'ós nessa região, segun::lo 
narram todas as chronicas do principio 
do seculo XVI. 

Araraquara. - Cidade situada em um 
planalto junto aos morros deste nome, 
onde ha as denon1inadas furnas. 

E' cE>rto que nestes morros, bem con10 
na serra Jabôticabal, aninham-se araras 
aós bandos ; mas .. o nome Araraquara 
nada tem com essas aves. 

Nasce nestes morros, e corre por entre 
altos e baixos,· uin pequeno ribeirão, que 
é nomeado Araraquára. 

Serra, no n1unicipio de Batataes. T~ m
bem nasce e ladeia os morros desta serra 
um ribeirão A raraquára, affiuente do .ri o 
Sapucalzy, pela margem esquerd a, no 
n1unicipio de Santo Antonio da Alegria. 

Com o mes.mo nome Araraquára ha 
um affluente do rio Jagua'n;-nzirinz. pela 
margem direita: no municipio de Santa 
I zabel. 

O nome dos ribeirões, Araraquârâ, é 
corruvtéla de A r -á-ar-á-quár-ri, «succes
sivas quedas e voltas, com poços». · De 
ar, «cahir», á, «torcer », repetidos, um 
e outro, para exprimii:_ a successão dos 
mesmos factos, quâr, «poço, fojo, bu
raco », com o accrescirno de a (breve), 
por acabar em consoante. 

Allusiro a saltos e voltas; com poços 
no leito. ~ 

O nome das· serras, Araraquára, é 
corruptéla de Ará-rá-quâr-a, «altos e 
baixos», repetido sen1 o a inicial, con
forme a lição do padre A. R. DE ~IoN
TOYA, e1n sua A rte de la lengua guara
râ, para exprimir a successão do mes1no 
facto no logar nomeado, qicâr-a, « bu
raco ». 

All-usivo á formação dessa cordilheira, 
cujos morros são desiguaes, no espaço 
de nJuitas leguas; con1 buracos e ca-· 
vernas. 

O nome Araraquára, por confusão, 
tem tambem sido dado em rriappas á 
serra _Araqudt, cuja signifi cação é di
versa. 

(Vide o nome Araquá) . 

Araras.- Cicia<le. 
(Vide o nome Patrocúiio das Araras) . 

Araras.- Serra, no municipio de Bra
gança, atravessando as divisas co1n a 
provincia de ~Iinas Geraes. 

Serra, nos rnunicipios de Mogy-n1irim, 
Limeira, S. J oão do Rio Claro e Araras. 

Ao sul da primeira das serras supra
mencionadas, e ao norte da segunda, ha 
dous ri beirões com o no1ne Araras. · O 
prirneiro deságua no rio .Jaguarv, pela 
marge1n direita. O segundo, no rio J1ó
,qy-.<Juassú, pela margem esquerda: e á 
sua rn argen1 está a villa de Araras. 

.Araras, nome da serra, é corrnptéla 
de II-a-rá-á,d ., contrahido en1 H-a-rá-'ri , 
«desigual em cinta». De h, relativo, se
guido de a (breve), segundo a regra de 
duas consoa ntes, sendo certo que ·o h é 
o relativo dos nomes que con1eçam por 
r como rã., «desigual, encrespado, le
vantado», ari, «sobre, em cima». O i 
fin al é breve. 

A llusiYo a ter no cin10, cada tuna 
dessas duas serras, altos e baixos. 

Affi uente do rio J)aranapanen1a, pela 
margem e:-;quenla: no município de Ti
juco-Preto. Ha, mais · abaixo da barra 
deste ribeirão, o denominado «Paredão 
dns araras ». 

.l\1as, S(lgundo o systema dos indige
nas·- de darem denom inações identicas 
ou q na si identicas no som a lo gares ou 
cousas cl iffercntes na mesma região, po
rón1 com significações diversas, Araras, 
noine <le r io ou ele r ibeirão, é corrup
téla de Araá-rõ , «que se põe doentio»: 
De araá, «n1olestia de febres», rà, par
ticula sig-nifi cando «tornar·-se, pôr-se », 
exprin1ind o qualidade ou condição. 

Allusivo a se tornaretn maleitosas no 
tempo das aguas. 

Araraú. - -Aflluente do l~io ]->-relo, pela 
n1argem esquerda: no municipío de Ita
nhaen. 

J\'Iorro, no ine~mo município. 
São na 111esma região; mas, con1-

quanto suam identicamente, significain 
diversamente. 
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Araraú, nome do ribeirão, é Araá
araá-aú, por contracção Ara' - 'ra-'ú, 
« muitissimo doentio ». Araá, «doença, 
enfermidade», repetido para exprimir 
successão do facto, e accrescentado com 
aú para exprimir que é defeito natural. 

A llusivo a ser inuito sezonat.ico, em 
todos os tempos. Coin effe.ito, as suas 
aguas são pretns, provenientes dos pan
tanaes ; e cobertas de aguapés. A po
d L'idão naquella região é tão grande que, 
no verão, é preciso viajar de noite, por 
causa das mutúcas pretas ern enorm e 
quantidade, que a~saltam os via ndantes 
durante o dia. 

Araraú, no1ne do morro, é .Ar•ar-au, 
«sujo de todos os lados». De ar, «la
dear, lado», repetido p~ra exprimir mais 
de UJTI lado, au, «Ulancha, sujidade». 

Allusivo a ser circumdado daquelle 
ri bL' Írão acima descripto e de pantanaes. 

Neste rnorro, ha uma al<lêa de indí
genas mansos, que vivem miseraveltnente. 

Araruna.- Affluente do ribeirão Ara
ras, pela rnargem esquerda: no municí
pio de Araras. 

Nada tem o nome deste ribeiro com 
o zygodactilo, conhecido por ararúna ou 
araúna, de que h a duas especi es : a 
azul-claro, e a azul-ferrete. 

.Araruna, nome deste curso d'agua, é 
corrnptéla de Araá-húú-na, «doentio e 
turvo ». De araá, «n1olestia Je febres », 
húú, «fezes, borra», na (breye), parti
cula final. 

Allusi,·o a ter a agua turva, e esta 
produzir molestia de febres. 
• Este ribeirão tetn no leito p·ectras de 

ferro. 

Arary. - E' o nome de ribeirões ou 
corregos permanentemente n1aleitosos. 

.ilrary, corruptéla de Araá-ri, «per
severanten1ente· doentio ». De oraá «mo
lestia de febre», ri, o mesn10 qne i, pos
posição de perseverança. 

Ararytaguaba.-E' o nome antigo 
da povoàção, hoje cidade de Porto-Fe
liz. Em ver<lade, pouco criterio n1ostrou, 
em 13 de Outubro de 1797, quein tirou 

ao logar o lindo nome Araritaguaba, 
para substituil-o pelo de Porto-F el,ix; 
sein embargo de ter sido nos velhos 
tempos, para os exploradores e nego
ciantes, o inicio e o termo de grandes 
riscos e fadigas, nas viagens de ida e 
volta, com destino aos sertões de Ma.tto
Grosso e de Goyaz. 

Segundo MARTius, ern seu Gloss. ling. 
brasil., o nome Araritaguaba significa 
«sitio onde as araras pousam sobre pe
dras para con1ere1n». 

E' exacta a explicação: .Arára-itá 
guâba. De arara, ave cujo nome é este, 
itâ, «pedra, penêdo», guâba, verbal de · 
rivado de aú, «co1ner», por acabar este 
verbo em ú puro, confonne a regra en- " 
sfna<la pelo padre Luiz FIGUEIRA em 
sua .Arte de graniniaUca da lingua bra
silica; exprimindo guâba o loga r en1 
que se come. Por contracção, .Arar' -
itá-guâba. 

Com effeito, as araras, para alimen
tarem-se de sal, pousavam na. grande 
penedia á margem do rio Tie'té; pene
dia essa que exsuda abundante liquido 
sal itroso, produzindo cristalisações. E' 
mesmo junto á cidade. 

Todavia, em u1n docun1ento de 1727, 
li o nome Aritag'llába, corruptéla de Ari
ilá-guá-bo, «pedra torcida em cima». 
Por contracção, .Ar'-i'tá-9uá-bo. De ári, 
«em cima, sobre, no alto », itá, «pedra. 
penê<lo» , guábo, verbal derivado de á, 
«torcer, entortar», precedido de gu, reci
proco, e seguiJo da posposição bo (breve), 
para exprimir o modo de estar. J\llas, a 
tradição tem conservado A ráritáguâba, 
certamente por 1nelhor euphonia, e até 
porque corresponde ao facto, attribuido 
ás araras, de ire1n all i alimentar-se de 
cristalisações salinas. 

Con,·én1 deixar notado que a natureza 
da pedra que fórn1a a penedia é ania
rello-claro; e os indigcnas dizem tag11á 
(os de A mn zonas dizen1 tauá) o que é 
«a111are1lo ». 

Arataca.---l\1orro ou serrote, no 1nu
nicipio de Yroranga. 

Arataca, úorrupção de Yo-rá-taquâ, 
«pontas desatadas». De rá, «de8atar, 
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descoser», precedirlo do reciproco yo, 
cujo effeito, assin1 unido a verbo activo, 
é, conforme a lição do padre Luiz FI
GUEIRA. em sua Arte de grannnatica da 
lin_qua brasilica. exprin1ir plural, e co1n
municação de uns para com outros; tá
quâ, o mesmo que hárp.tâ, «ponta ». 

Allusivo ao derroca mento communica
tivo dos cabeços do n101To ou serrote; 
por seren1 rochas eruptivas. 

A corrupção foi facil; porque, entre 
os indigenas, é denominado arataca a 
armadilha para apanhar passaros; e esse 
nome, tão usado, foi causa da co1TL1pção 
do non1e do rnorro ou serrote. 

Arcos.- H,ibeirão pequeno, que nasce 
na serra Yporan.c;a, e depois junta as suas 
aguas ás do ribeirão R oseira, pela inar
gem ei:;querda: no municipio de Apiahy. 

Arcos, corrupção de Aiqiíe, «torcido, 
quebrad o, arquPado ». De á, «torcer», 
iqúe, «lado». 

Allusivo a forn1ar quasi um arco. 

Areado.-Affiuente do , 
ranga, que por sua vez e 
rio ~Juquíá, pela inargem 
municipio de Iguape. 

ribt•frão Pi
affluente do 
direita: no 

Areado, corrupção de Araá-bo, «ma
leitoso». De araá, «!llo!estia de febre», 
bo (breve), partícula para exprimir modo 
de ser, qualitlade, condição, logar. 

Com effeito, este ribeirão desce da 
serran_ia das Pornalhus, e atravessa ter
renos rnineraes. fonn ando poços, onde 
as ag~as escuras, e algumas vezes ver
des, apparecem cobertas de espumas. 

A' barra do ribeirão Areado, está o 
porto denominado da Piranga. 

O ribeirão terá tres metros de lar
gura e un1 de fundo. 

Toda essa região é aurífera; além de 
outros mineraes. O quartzo ten1 veias 
·negras de manganez; e nos crystaes é 
encontrada uma pasta de argila, ca l ~ ferro 
ou manganez, e carvão. IIa tambem py
rite, grande parte do qual já reduzído a 
oxido de ferro. 

Ha vestigios de lavras antigas. 

Areias.- Cidade, á margem esquerda 
do ribeirão Vennelho, ·e á marge1n <li-

rei ta de outro qu.e não é senão um braço 
daquell(:l, e conhecido por ,foão I'aulo. 

(Vide estes dous nomes : Ver·melho e 
João Pau lo). 

Areias, corruptéla de Haiê, «atalho» . 
Allusivo a ser por ahi mais curto o 

caminho gera l, I-Iapé, co1-ron1pidó em 
Sapé , hoje, Jatahy. 

~Vide o nome Sapé). 

Areias (das). - Affluente do R1:0 
!)ardo, pela rn arge1n direita: nos muni
cipios de Caconde e de l\1ocóca. 

Até certo ponto corre parallelo com a 
serra l\Iantiqueira. 

Areias, corruptéia de Ar-cií «n1uitas 
vol tas». D6 ar, «ladear», eií, «muito;; ». 

Allusivo a ser muito sipuoso, ladeanclo 
successivamente os montes. 

Areias.-Um dos ribeirões que são 
cabeceiras cio rio Api'ahy-.r;uassú. 

Areias é o inesmo Roseira, corn o 
nome assi m n1utilado e ainda mais cor
rompido do que Roseira. 

(Vide Roseú·a). 

. Areias do Gato. -l\1orro no n1un1-
cipio de Yporanga. 

Are1'.as· do Gato, corrupção de Ar-hevi
_qu-yí-ta, «rasgado, ao lado, e ôco». De 
ar, «lado», he.lJÍ, «raggar», gu, reciproco, 
yí, «ca-rerna, ôco», com o suffixo ta (breve) 
para formar supino. O som guttural de 
y, em uma e em outra palavra, é o de 
a fechado. E bem difficil é a pronuncia 
<leste nom e: -dahi essa corruptéla dis
paratada, de sorte que não ha sentido 
algum em Areias do Gato. 

Allusivo a ser cavernoso e ôco este 
morro. 

Neste morro ha uma gruta notavel 
por sua extensão :-mais de 13 kilo-
1netros. E uni ribeirão a percorre, for
rnan<lo boqueirão de mais de 50 inetros. 
A 6 kilomet.ros, n1ais ou menos, da en
trada da gruta, no interior desta, lia 
.duas massas de stalagmites representando 
u1n throno e uni pulpito. 

Areranha. - Aflluente do Rio T7erde, 
pela margem direita: no municipio de 
S. João Ba ptista do Rio Venle. 



ARI 20 ARI 

Arernnha, corruptéla de Ar-ar-â-fía, 
«successivas q nédas a piqne e corredei
ras )> . De ar, «cahir», repetido para ex
primir a successão do facto, ã, «em pé, 
a pique», f ía., «carreira, corredeira, cor
renteza». 

E' um ribeirão pequeno. 
Nada tem com a ariranha ou lontra 

brasiliensis. 

Aricandúba.--Affiuente do rio Tieté, 
pela 1narge1n esquerda: no n1unicipio de 
S. Paulo. 

A.ricarulúba, segundo 1ti1ARTIUS, em 
seu Gíoss. ling. bras., significa «canna
vial das araras» . Foi mais uma arar.i 
que elle cngulin. 

Cannavial ! E' sabido que· a palavra 
caudyba, en1 tupi, foi formada após o 
estab~lecimento dos portuguezes, depois 
que elles introduziram a canna de assa
car na capitania de S. Vicente e suc
cessi vam ente nas outras. E essa palavra 
exprimia, não só ca-nd-ib-a, «arvore da 
canoa», mas tambem e principalmente 
candit-'ib-a, contrahida em cand-ib-a, 
«arvore torta », allusivo a entortar-se a 
canna de assucar quando muita crescida. 
O indigena tarnbem denon1inava-a por 
sua fórma exterior, taquár'-ee, «taquara. 
doce» : êe, «doce, saboroso, gostoso». 
Tam bem com mai::; propriedade a <leno
minaran1 tacenir:iré, pronuncia de tá-cee
n1b-ára-é, contrahida etn ta-(·ee-111b-ár'-é, 
«espiga muitíssimo saborosa»: de td, 
«espiga», cêe, «saboroso, doce, gostoso», 
nib, intercalação nasal, ára, partícula 
de participio activo para exprimir q uali
dade da pessoa ou da cousa1 é, para 
exprin1ir distincção cotn superlativo: allu
sivo a nas(;nr como espiga, e ser dulcís
simo. O nome taquár-êe é improprio, 
porque ta-quár-a é «espiga furada»: e 
a canoa de assucar não é ôca. 

Seja como fôr, não sendo tupi a pa
lavra caun a, MARTilÍS fez o que fazem 
em geral os estrangeiros. N ern arz'. tern 
relação alguma co1n arára. · 

A canna de assucar é uma graminea 
oriunda do Indostão, na Asia. Foi intro
duzida na Persia antes do seculo V; e 
dali os arabes a levaram para a Syria, 

no seculo VII. Da Phcnicia, no ·seculo . · 
XI, os Cruzados a levara111 para a Si
cília, na Europa. No seculo XIV, todos 
os paizes africanos do ~ledíterran·eo a 
cultiva va1n; alé1n da Sicília, e de alguns 
logares meridionaes da Hespanha. Da 
Sicilia, segundo JoÃo DE BARROS, fora1n 
mudas para a ilha da Madeira, no seculo 
XV. E dahi para o Brazi·l, no seculo 
XVI. A1·icandú:ba, portanto, nada tem 
corn essa gram1nea. 

E' certo que P1GAFETTA, que em 
1519 navegava na esquadra de Fernando 
de Mag<\lhães, referindo-se á estada no 
porto de Santa-Luxia (non1e dado por 
l\1agalhães por ter ahi entrado e1n 13 
tje Dezembro), depois Rio de Janeiro, 
menciona presente de taquaras dulcíssi
mas, feito pelos inuigenas ! Não seria 
ca nua crioula ? · 

Aririáia.-Serra entre o lJfar Pe
queno e o rio Jacupiranga: nos n1uni
cipios de Iguape e de Cananéa. 

Arariciia é o braço d-e n1ar entre a 
ilha Cananéa e o continente. 

E' tambem o nome de dous ribeirões: 
A riráia-uçú e .Arariaia-rniri1n: for
mando uma unica barra no ~iar-Pe
queno. 

E' tambem o non1e de tnna lagôa. 
(Vide o nome ]tinga). 
}.tias, antes de verificar a origern deste 

nom e, convem .trasladar para aqui o que 
o conselheiro }lARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE A:NDRADA, em seu Diario de 
urna 'l)ia.c;eJn 1nineralogica pela província 
de S. Paulo no anno de 1805, escreven: 

«Sahindo para fóra do pontal feito 
pelo morro e ilha (Cananéa), que decorre 
desde Iguape até aqui, vae dar-se á 
bahia de Trepandé, que não é outra 
cousa mais que o ponto de reunião das 
aguas deste braço de n1ar con1 o de 
Arariaya ou rnar que fica por detraz 
da ilha. . . Sahi da barra, entrei na 
bahia, de onde me dirigi ao mar de 
Arariaya para ir examinar, de sul a 
norte, os rios que desaguam ein dito 
inar. . . O rio de Arariayussú é abun
dante de madeiras de construcçào: entrei 
por este rio dentro com o designio de 
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ir dar em umas lavras de. ouro! ben1 
'1Ue pobres, que aqui antigamente .houve, 
só a fim de ver os crystaes de rocha 
qne nellas se encont.ram, mas não foi 
possivel o guia dar con1 ellas.» 

Para vcnficação do non1e desse.s lo
gares, a transcripção supra adianta n1uito 
pouco. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRA
ZERES )!ARANHÃO, no Glos.sari'o de pa
lct?:ras i'ndigenas, o nome Ariri'áia signi
fica « palm~\ira f'a udarel ou saborosa». 
Erro. 
-- Aririáia, corruptéla de .iÍri-ári-ái-a, 
pronunciado ús vezes, contrahido e111 
Ár'-a1·i-ái-a, «sobrepostas urnas ás outras, 
e erectns». De âri, «Sobre», repetido, 
para exprimir a successão do n1esi:no 
fa cto, ái, «erectas, tesas», corn o ac
crescimo de a (hreYe) para formar Jn
finitivo. 

Allusivo a formar a serra Yanas ca
madas, superpostas umas ás outras; e 
de tal inodo alcantiladas as encostas 
que parecem paredões. 

Ara1·iáia, nom~e do braço rle mar, é 
corruptél.l de Ar-ar-i-ái-a, «<luas mar
gens, e altos e baixos» . De ár, «la
dear», repetido para exprimir mais de 
um, i, o 1nesmo que ri, para exprin1ir 
mutuo, isto é, as d nas rn argens, ái, «não 
li~o, altos e baixos», com a (breve) para 
formar infinitivo. 

Allusivo a ser estreito e com margens 
como um no; e a ter muitos cómoros 
de areia. 

Como iá temos notado e observado. 
os indígenas soíarn dar a logares -varios, 
na inesrna região, nomes com som iden
tico ou q uasi iden tico, 111as con1 signifi
cados diversos. 

Assim, o nome Arariáia, qne tem a 
lagôa, é Araá-ri-d/Ji\ « n1uito e succes
sivan1ente doentia ». De araâ, <1 doença», 
ri, «successivamente», aye, « tnuito»~ Allu
sivo a produzir febres. Âra1·üíia, nome 
dos dou$ ribcirões, é a mesma cortuptéJa, 
por causa da mesma qualidade da agua, 
denegrida por oxido de ferro, sendo que, 
por syncope, alguns pronunciam Ariraia
uçú, relativamente a um desses ribei
rões. 

Ariró.-Serra entre as provincias de 
S. Paulo e do Ri o ele J aneiro; ou, antes, 
nas dirisas das duas. E' tambe:n co
n becida por Carióca. 

Ariró corrupt~la do Ari-1·õ «em cima , ' ' 
revolto». De ari, «e1n cima, sobre, no 
alto», rõ, «revolver, revolto interior
mente». 

O nome Carióca exprime o n1esmo 
facto. De cá, «q uebrar», ri, intercala
_ção para expri1nir simultaneidade, óca, 
supioo de óg, «sacar, arrancar»: «saca-do, 
e ao mesmo tempo quebrado». 

Allusivo ao derroc:unento geral que 
algurna sublevação interior operou nessa 
serra. · 

Arpoár.-Ponta no municipio de S. 
Sebastião, ao norte, en1 frente á ponta 
septentrional da ilha. 

Arpoár, corrupção de Y.iJapuá, «re
dondo». 

E', com 6ffeito, redonda essa ponta; 
e antigamente ahi existia um fortim. 

Arrelá.-Affluente do rio Riheú·a de · 
.~g11ape, pela n1argcn1 direita : no muni
c1pi0 de Xíririca. 
· Pelo systema de ~1ARTIUS, o nome 
Arrelá poderia ser corrupção de A.rerá, 
~ignilicando «rio de arerá ». O arerá é 
o arirartha; e com aquelle nome está 
mencionado este qnadrupede no Rote/ro 
Geral por GABRIEL SOARES DE SouzA, 
cap. 1O1. E' nma especie de lontra; 
mas i1 ãu deve ser confundida con1 o 
yrindu, denomina<.la Lutra brasiüensis. 
A ca beça é chata e larga, as orelhas 
pecp1enas, o corpo longo, as n1ãos coin 
cinco dedos compriclos e ligados por urna 
me111Ln1na, unhas curvas e agudas. Pello 
pardo cinzento escuro. São n1ergulha
dores. Fazem seus ninhos em buracos, 
á ribanceira dos rios. Alimentam -se de 
p.eixe~ e camarões. 

l\Iai;;, esse pequeno carrego nada ten1 
corri o arerá ou ariranha. 

Arrelá é corrupção de Aré-rá, «cahe 
e se desata». De árr>, «cahir e no mesmo 
acto nascer», rá, «desatar, descoser». 

AllusiYO ao fucto de, ao cahir da serra, 
P~pa rz1r $nas ~g1tas, formando urna pe
ll ueua la;;ôa. 

l 
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Arrependido.-Serra, entre os mu
nicípios de Casa Branca e de Santa Cruz 
das Paln1eiras. 

Affluente do ribeirão Ta1nbahú, pela 
1nargen1 di reita: no n1unicipio de Casa 
Branca. 

Nasce naquella serra . 
Arrepeuchdo, nome da serra, é cor

rupção de A1·-ê-pendi, «encostas carco
midas e ôcas» . De ar, «lado», ê) «con
cavo, ôco», pendi, o rnesn10 que pctí, tor
nado nasal por causa do e, que o a.nte
cec10, «carcomido». 

Allusivo a cavernas e grutas nas suas 
encostas. 

Arrependido, nome do corrego, é cor
rnpção de Aré-pr-udi, «1nuitas dobra
duras e lento». De aré, «tardar, vagar, 
lento», pê, «dobrar, to_rcer», ndi, «1nui
tos» . 

Allusi\o a ser excessivan1ente sinuoso; 
e dahi a sua pouca correnteza. 

Arujá. - Ribeirão atfluente do ribeirão 
Bacururú, pela marge1n direita: no mu
nicípio de J\1logy-das-Cruzes. Tam bem 
este carrego é conhecido pelo nom e de 
]Jacu:rui·ú-niirini. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRA
ZERES l\1ARANHÃO, no seu Glossario de 
pala·vras indigenas, o nome Arujá si
gnifica «n1orada de sapos»! . 

l\'Ias, não ha nessa palavra referencia 
algurna a sapos. 

Arujá, corruptéla de Arú-yáú, «la
macento, limoso.» De arú, «ter alguma 
cousa em si», exprimindo a qualidade 
do objecto, yáú, «limo, lama, sarro, fo
lhagem secca e detritos vegetaes»'. 

Allusivo a ser muito sujo de li mo, 
lama e detritos vegetaes esse corrego. 

A povoação, conhecida pelo nome de 
Arujá, tirou-o do ribeirão a c.uja margem 
direita está. 

Tambem provir de . Aroyâ, «pegai-o 
pegando-se corn eJle», o nome Aru.Já: é 
o verbo A?Jâ, «pegar», com a interca
lação de ro para significar acção con1-
mum de dois ou mais. Allusivo a reu
nirern-se, rriesmo na povoação, duas ca
beceiras que formam o Bacuru1Jú-rnirim. 

O ribeirão por suas duas cabeceiras 
nasce na região . entre as duas serras 

Cantrrreira e Itapety, qu.é ahi se pe
gani. 

Assacoéra.-N asce na serra 1l{on
gnáguá, e desagua. no rio S . JTicente, 
pela marge1n direita: no município de 
S. Vicente. 

Segundo fr ei FRANCISCO DOS PRA
ZERES l\1ARANHÃO, e1n seu Glossario de 
palavras ind'(genas, o nome Assacof>ra 
significa «volta do rio». 

i\tlas, ai nda é um erro. Assacoéra é 
corrupção de I e-aciá-.cuêra, «cortado». 
De aciá, «corta-r», precedido do reciproco 

11'.e para exprimir a acção do agente sobre 
si mesmo e levado ao preterito pelo ac
crescin10 cuêra. 

All usivo a ser cor.tado em certo ponto, 
ahi despenhando-se da serra. 

Assunguy. - Affiuente do rio Ju
fJ?Liá, pela rnarg~n direita : no município 
de Iguape. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRA
ZERES MARANHÃO, em seu Glossario de 
palarras -ind1.genas, o nome Assunguy 
significa «rio· de agua azulada». Seria 
exacto, se fosse i çugui : de i, «agua », 
çugui, «azul». 

Assunguy é corruptéla de Açoi-gui, 
«encoberto». De açoi, «tapar», ,qui~ «parte 
inferior, baixo». 

Allusivo a correr suas agµ.as por baixo 
dos rochedos, ficando encobertas ou t~
padas e1n -varios lagares. 

Este rio précip.ita-se da serra em va
rias saltos, com grande estrepito; e sua 
quéda das serranias é de mais de tre
zentos metros. Sobretudo, no tempo das 
chuvas, o rumor de suas aguas é ouvido 
na distancia de leguas. 

E' de unia correnteza extraordinaria; 
e essa rapidez, em uns logares com qué
das entre fresta s e canaes abertos nos 
rochedos, tem sitio calculada de rnais de 
trinta metros em 15 segundos. 

o conselheiro J\1IARTIM FRANCISCO 
RIBEIRO DE ANDRADA, em seu Diarío 
de unia 1viayern 1nineralogica pela pro-
1vincia de S . Pau lo no anno do 1805, 
referindo- se a este ribeirão, escreveu: 

«Entrei, emfim, á esquerda no rio de 
Assoungui. Passadas tres ou quatro YOl • 
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tas, Yae ter-se ao primeiro salto : o rio, 
uri·na11rlo as tl:fasias que entre si dei.ca 
a rocha ,qrcun'tica, corre por diYersas 
apertadas l>occas, fazendo grnJ/de r 11ido; . .. 
a rocha acha-se crn parte furada pelo 
continuo em bnte dHs aµna s . . . Decor
rendo HS TIHll'<r('Jl S até flCJ'tO do SCll'Ul)dO b o 
salto, obsrrrC'i o 8<'guintc: córregos nas-
eentrs dos morros, que dfln1ora1n nestas 
a1Luras; os 111esn1os blócos da rocha gra
nítica já mencionada; e, nas fnldas de 
um tezo sobranceiro ao rio, P'~daços de 
uni Larco rnuito oühraceo e talcoso, já 
com a natureza fissil dos schistos~. 

Esta narração explica assás o nome. 

Atibaia.- Ciclacle situada á margem 
esqurrda do rio Atibaia, sobre un1a collina . 

E', pois, o non1e do rio; e a povoação 
o recebeu deste. 

Segundo frei FRANCISCO nos PRA
ZERES ~ÍARANHÃO, e1n seu Glossar-io de 
JJnlct1Tas 1·ruhgenas, o nome é '1'ibrrva e 
signifi'Ja «rio da feitoria». E' simple~-
1nente un1 disparate, attencl.endo-se a Qt!e 
esse non1e, com referrneia ao rio, é an
terior á conquista e ao estabelecimento 
tios portuguczes. 

Este rio nasce no deno1ninado 1llorro 
Sellrulo, formando duas cabeceiras, o 
Gu·hoeira e o Atibainha; r. desde q ne 
recebo as aguas do rio ,Jr1r1uary, en
grossa e toma o nome l'iracicaba. 

Atibaia, corru ptéla de :P/pá1:, «rio a la-
. gado». Por i:-;so: os antigos · diziam 1'i:
báia, e não Atibaia. De ti, «rio», pá, 
aphéresis de útpá, «lagoa! alagadiço», í, 
posposição significando «em ». 

Allusivo a correr ern varzeas extensas, 
por entre alagadiços. 

Con1 effeito, desde as suas duas ca
beceiras, corta varzeas succe.ssivas, ala
gadas co1npletan1ente no te:11po das aguas. 
E' certo que ás suas 1nargens, mas em 
distancias, ostentam-se etn fila inonta
nhas; por~m, o característico do rio é 
o curso en1 varzea$. 

Ha serra A tibaia? 
(Vide Santo Antonio da Caxoeú·a). 
Se ha, é a n1esma corruptéla-Ti-páí, 

«11101-ro dependurado». D0 ti, «tnontàO>', 
pái, ~ dependurar» . 

Atuahy. - Cachoeirn no rio Tieté; en
tre a Jtapo(''Ú e o salto de Ilú : no mu
nicipio de I tü. 

Um corrego. que nhi desagna pela mar
gem direita, tem tambem este non1e. 

Esta cachoeira é mencionada por PE
DRO TAQUEs, na l -..Toúüia1·thia J>aul?"staua., 
a propos1to da fazenlla de cultura de 
Salvador Pires, sogro de Bartholomeu 
Bneno da Ribeira, e portanto aYô de 
Arnador Bucno da Ilibeira. 

Atuahy, corruptéla de Ilú-aí-1:, «sa.1.to 
e successivos arrecifes'> . De itú, «salto, 
quéda d'agu&», pronunciado o i inicial 
co~n o som de a fechado, aí, «cousas 
sGllientes, altos e baixos», í, posposição 
de perseverança. Por causa daquella pro
nuncia do i inicial, alguns dize111 Atú-
A, ' 
l(,1-i. 

Allnsivo ao salto que ahi existe, e ao 
canal, á rnargem direita, inuito estreito, 
sen1eiado de pedras, urn as debaixo, outras 
apparecer.do acima da superficie das 
aguas, corrC'ndo estas ahi extraordina
rianiente. 

Atuchy.- Affl uente do rio Gapivary, 
pela margen1 e::;querda : nbs. municipios 
de Capi vary, Itú e Tieté. 

D-eYe ser escripto Itú-qui, «saltinho». 
De iiú, «salto, quéda <l'agua», pronun
ciado por alguns o i inicial como a fe
chado, qui, «pouco, pequeno». Por causa 
da pronuncia sobredita, alguns dizem 
Atú -qui. Alguns escrevem Atúaqui e 
Atú xi. 

Avacúcaya.- - Cachoeira no rio Tieté: 
no n1unicipio de Porto-Feliz, ácima desta 
cidade. 

A vacucáya, corru ptéla de Há-cue-quá?,, 
«talhado e com garganta». De há, «ta
lhar, cortar, tronchar», cue, particula do 
preterito, com rr.ferencia ao verbo há, 
q ne a antecede, quáí, «estreitar, fazer 
garganta ou cintura». 

Allusivo a ter ahi o rio um degráo de 
pedra, sobre o qual n1ontam as aguas 
para precipitaren1-se por um canal ou 
garganta, com o desni velamcnto de 0,11150 
por 150 1netros. 

I 
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Avanhandava.- Salto notavel no rio 
Tfrté. Antes deste sa lto, ha uma corre
deira conheci<la com o nome de Ava
'llhrt1í dr11:a - nririn1. 

Com o nome Aranhandara, ha naquclle 
lognr, á margem di.reita ~o <l!t? rio, 
uma povónção, que foi colorria m11Itar: 

Seo·undo 1\tlARTIUS, em seu Gloss. li119. 
bras1·7., o nome Aranhanda1:a significa 
«Jogar em que apparecem phantas1nas» . 
O indígena caçoou certamente co1n o 
sabio viajante. 

À'1:auhanda1:a é corru ptéla de .A.lJe
anlui-d'~aúa, «logar <le correnteza exces
sivan1en te veloz». De ayê, para exprimir 
o superlativo da acção do verbo, ao qual 
é preposto auhã, «correr, corrent~za, ve
locidade», dava, o mesmo que aba re
cebendo o d por causa <lo som nasal <le 
anhã, e rxprimindo neste caso o logar. 

Nas ]\,..oticias J>raticas do capitão J. 
A. CABRAL CAMELLO, sobre as viagens 
ás minas de Cuyabá no anno <le 1727, 
o nome deste salto está escripto-J>u-
1tha11dabá, que «é um despenhadouro 
bastantemente alto, nelle se varam as 
canõas por terra µela parte direita, e 
co1n ellas as cargas em distancia de un1 
quarto de legua, pouco n1ais ou rnenos »·. 
E' erro Paú.han<iabá. 

A altura do salto é de 11,m66 · e a 
extensão de 315.m E' urna quéda rna
gestosa; e· ainda depois, entre ilhotas e 
penedos, as aguas revoltas soffrem outras 
quéc.las mini mas. . . r ,. , 

Precedendo este salto, o no 'Iiete tem 
urna extensão de cerca de 152 kilometros, 
a con1eçar da corredeira Escara111uça, 
abaixo da fóz do rio Jacaré-pepira-guaçú; 
e ahi nessa extensão ·~ pouco corrente, 
parecendo rio 1norto. . , 

1
. 

Abaixo deste n1esmo salto, o rio 'lteté, 
em extensão de mais de 100 kilom etros, 
espraia-se, tornando-.se pou?º. profundo 
e apresentando rn u1tos ba1x1os e ca
choeiras. 

Avaré.·-I'1orro gi·anitiço n1uito ele
vado, no m 11nicipio de Rio Novo. 

A1:a1·é, corruptéla de A-bir-é, <:is~
lado e altissimo». De a, para exprnn1r 
superlativo, bir, «levantar, · elevar, ser 
alto», é, «isolado, só, apartado» . A mu-

dança do b cm 'l' foi obra ele portnguezes. 
O resto veiu depois. 

Allusivo a estar isolado no campo, e 
a ser muito alto. 

Avaré.- Non1e recentemente dc1rlo á 
Yilla do llio Novo, quando foi elevada 
á cidade. 

E' tirado <lo morro do n1esmo no1ne. 
(Vide o nome Rio ..:.Vovo) . 

Avarehy. --(Vide o nome Arerehy) . 

Avarémanduava.-Cachoeira no rio 
1Pieté : no município de Porto Feliz. 

O capitão J. A. CABRAL ÜAMELLO, 

nas 1\'oticias J>raticas, sobre a vingcrr1 ás 
ininns de Cuyab<l, no anno de 1727, des- · 
cenc.lo o rio Tieté, desde· Porto-Feliz, 
escreveu por informação ú seguinte: 
« ..• uni salto ~4baré11tauduaba, por cahir 
nelle o veneravel pa<lre José de Anchieta, 
e ser achado dos. indios <lebaixo da agua 
rezando no Bre-viario ». E outros tên1 re
petido esta explicação do nome. 

Além de ser duvidoso que por lá an
dasse aquclle apostolo tia gentilidade 
brazilica é crrto que o nome teru ap-' . pliCilÇãO verdadeira na lingua tup1. 

Já li o nome Ararauhanrluba, tambetn 
dado n esta cachoeira. 

Araré1nanduára, corrupção de I-yêre-
112à-ull-o-á-l,,o, «cahe do alto e faz ro
domoinho », i, «agua», corn pronuncia de 
a fechado, yêre, « toroor, ·dar volta», niã, 
«enfeixar, reunir estreitarnente, retorcer», 
nd intercalação por causa do som nasal 
de' 111ã, que é ligado a o·á-bo ver~al 
derivado de á "cahir do alto », precedido 
do reciproco o e seguido de bo (breve) 
para exprimir o 1nodo de est.ar. 

Allusivo a formar o n o alu uni canal 
rle cerca de :) n1etros, ron1pendo o pare
dão de pedra que o atravessa nesse lo
cra r; COill corredeira, qué1la e rodon1oinho 
~a extensão de mais de 50 metros. 

A parte do paredão, corresponde~1te ao 
canal referido, soffreu destruição, para 
facilitar a navegação de uin vapor do 
En1)'011ho Central d·e canna. 1-Ia dous 

o d-canacs n1enores no mesn10 pare ao. 
Ácima da cirlade de Porto-Fel;z, ha. 

outra cachoeira rr1enor com o nome 
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Ararltn1a11duára-niiri111. Forma-a um cli
que, que. repre$ando as aguas, forçou 
a abertura d-0 utn cnnal estreito para 
seu escoamento em rodomoinho. 

Avecúia.- Afflnente do rio 'PirtP, pela 
margen1 esquerda: no niunicipio de Porto 
Felit:. 

Cachoeira no rio 'l'ieté, pr.oxima á fóz 
dnqnelle rilJrirão: no mesmo mnnicii>io. 

Segundo o systt'111a dos indigenas, en1-
bora soando quasi identicamente os no
n1es <lo ribeirão e da cachoeira, a signi
ficação ele tun e de outro é n1uito di
ven;a. 

tambcn1 extr::ihida aqnclla polpa, forma a 
r.úya-111buca, pnra guardar ou conduzir 
líquidos, por si só, ou cnYolvi<la em uma 
rede de fibras: de cúyrt, «rasilha \) ' nlbúca, 
verbal derivado do verbo pú_q, «furar, 
arrebentar», n1udado o _q em ·ca (breYe), 
para formar supiúo, significando «cúya 
furada ». E incorrcctarnente n1uitos es
crevetn e dizem cu1n!Júca. Alén1 de for
necer o vasilhame já referido, a polpa 
interior tern applicação me1licinal, colllo 
anti-tetanico e spas111odico, na hernia e 
na morphéa. Emtilll, é conhecida a in
dustria de cúias lindarnente pintadas, 
com côres fixas, pelos indígenas do valle 
do rio Aniazonas. 

~!as, .Ai·ecúia nada tem 1~om essa ar
vore nem com o seu fructo. E' simples
mente )r-yê-qúâ. 

À'cecúia, com referencia ao ribeirão, 
é corruptéla de y·-yê-cúí, «o que se 
deixa cahir». De y relativo com a pro
nuncia de a fechado, yê, nota de reci
proco para exprin1ir a acção da pessoa 
ou da cousa sobre si mesma, cuí, «cahir, Avenca. ·-1'Iorro, no município àe Ca-, 
cahir-se» . A partícula yê não é, neste nanea. 
caso, precisamente nota de reci1Jroco; é ,., Arenca, corrupção de Ape-e-qi~a, «rnui to 
mais uma nota de passivo, segundo a o.co e !ramado». D~ aye, «muito, exces
Lção <lo padre A. R. DE l[ONTOYA, e1n ·s1vu», (~, «concavo, oco», qua, com pro
sua Arte de la lP.n.r;ua guarauy, e a nuncia .breve, 1::< trarna,.. tramado». 
do p~dre Lurz FIGUEIRA, en1 sua Arte Allus1vo a ser muito gr~tado.; mos-
de grrunnlatfr:a da li11glla brasitica. tranuo que po<ler~ ~er no inter.10r ca-

Allusivo ás quédas que este ribeirão vernas co1n stalagnutes e s~al<~c~1tes. . 
dá, descendo <los n1ontPs; prestatido-se Neste morro passa l~m nbe1r~o, .cºl~ 
0 térreno, em outras direcções, a curso agua torna-se. morna: e o ~-.tacu-roi-çcu, 
nlenos accidenta<lo. «agua q ne de1~a de ser fn~ para ser 

1\I f . , 1 . A morna ». De i, «agua », tatu, «calor», 
, l. ' as, com re. ,e renc1a ~ c~c i~,_e1 ra, i-~- roi, «frio », çát, «cessar». Isto é, «agua 

tutu é corruptela .de 1-pe-quci, « esqu~- -quPnte, por cessação do frio». 
nado >:·,_ De y, ~·elcu1vo, ye, nota de pass1- Allusivo ao facto <le receber quentura 
YO, qua, «es9u1ni.lr-se, fa~er pont.a ?guda». só quan<lo atra1essa o inorro Avenca. 

Com effe1to, a cachoeira e ah1 forn1ada 
por un1 penedo de forma esquinada, que 
se prolonga de outro quadrangular. Já 
tê111 sido fei tos trabalhos para a rlestruição 
da esquina. 

Pelo systema <le ~IARTIUS, o nome 
Arecúia significaria «sitio em que abun
da1n cúias»; dizendo pr0vir da «cuieté», 
conhecida na scien<:ia por Orescentia 
cujete, da família <las Bignoniaceé.ls, e 
cujo fructo, <livitlido ao meio, fornece 
vasilha que suppre o prato, a malga, a 
tigela, o cópo, etc., e que é feita das 
duas metades concavas, depois de ex
trahiJa a pol11a interior: é a cúya. Mas, 
aberto sómente junto ao pe<l unculo, e 

Averehy.-Volta do rio Parahyba, 
em frente á cidade de Jacarehy. 

(Vide o nome Jacarehy). 
A cerehy, corruptéla de I-ycre-eí, con

trahido e1n I-yere' -eí, «volta desneces
saria do rio ». De 1:, «rio, agua», yere, 
«volta», eí, «inutil, ocioso, sem necessi
dade, sem fim algum, sem causa, de ca
çoada». O i inicial soa como a fechado. 
. Allusivo a uma volta inutil do rio 
nesse lugar. 

Alguns dizen1 Ararehy, e ·explicam 
que significa, «agua do padre», abaré-í, 
por ter-se afogado ahi um jesuíta! ~Ias, 
é uma estulticia. 
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Neste Jogar já houve trabalho do 
hometn para indireitar o rio; m~s a na
tureza não é de facil correcção e as 
grandes enchentes <leixam ver isso. 

Aytinga.- Affluente do rio I'arahyba, 
pela rnargem direit.a. 

Ayünga, corruptéla de Aí-tyn,qa, «atado 
e com alto::; e baixos». De aí, «altos 
e baixos», tyn,ga, verbal derirado de ty, 
«atar», co111 uga, para fonnar supino. 

Allusivo a correr entre penedos, e 
~obte cachoeiras. 

Azeite. - Aftluente do rio Jacupi
ran.c;a, pela margem esquerda : no rnu
nicipio de Iguape. 

Affluente do rio I tariri, pela n1argem 
esquerda: no 1nunicipio de Iguape. Este 
rio Axeite, antes de desaguar no I tariri, 
recebe o Guanhan; e a1nbos forrnam o 

. Itariri, que desagua no rio S. Lou
renço. 

Axeite, cori·upção de A-ceí-ta, «cabido 
de repente », de a, «cair», teí, «de re· 
f1ent.e, de roldão », en1 fórma de supino 
pelo accrescilno do suffixo ta (brere), 

' 

conforme a lição do padre A. R. DE MoN
TOYA, em sua Arte de la lengua gua
rani. 

Allusivo ao facto apparente de cahi
rem de repente, depois de terem nas
cido; formando catadupa. 

São clarissimas sua~ aguas. 
Embora o verbo a não faça sup1no 

com o suffixo ta (breve), veiu a fazei-o 
por causa da intercalação de ccí,· for
rnando o verbo co mposto · á-ceí, «Cahir 
de repente», conforme a lição do padre 
Lu1z F IGUEIRA, em ·sua A1·te de grani
niatica da língua brasitir:a. 

Azul. - Affluente do rio Capirary, 
pela margem esquerda : no município de 
~lo n te- mó r. · 

Axul, corruptéla de I-húú, «agna 
pôtlre». De i , «agua», húú, «pôdre, des
feito». O h é aspirado; e na pronuncia 

r 
parece ç. O i soa a fechado. · 

Allusiyo a ter este torrego aguas 
quasi estagnadas. 

Azul. -Morros, e serra. 
(Vide os nornes JJ[orro -Axul e Serra

A xul). 
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Bacaetaba.-Affluente do rio Soro

caba, pela 1nargem esquerda: no muni
cípio de Campo Largo de Sorocaba. 

Este corrego nasce na serra Àraçoiaúa: 
tem tan1bem o nome Taboão. 

Bacaetaba, corruptéla de Báquâ-itá
ába, por contracção Báquâ-itá-' ba, «corre 
e1n declive e aos degráus»: de uáquâ, 
«correr», itá, «estante,. armação, pilar, 
cousa que em outra se estriba », com o 
suffixo áúa, para expr,imir modo de cor
rer. Comquanto ilá seja sub::;tantivo. fico u 
neste caso como parte do vPrbo baquâ,. 
Os degráus são formados de schistos 
horizontaes. 

Bacuruvú.- A ffluente do no '11ieté 
' pela margem direita: nos municípios de 

Conceição dos Guarulbos e ·de ~lo~y das 
Cruzes. O carrego Arú-yáu, seu affluf'nte~ 
é non1ea<lo tam bem Bacurui·ú-11n·,n,'.1n. 

: 

(Vide Arujá). 
13acururú, corrupção de 71aquâ,..ro-yú, 

«muito corrente, e con1 alagadiços». De 
buquâ, «corrente, velocidade, força, por 
fia », ro, intercalação para exprimir si
multaneidade, yú, «alagadiço, banhado, 
lagôa » . 

Allusivo a ser muito corrente este 
ribeirão; prod uzindo, não obstante, mui
tos banhados en1 St!as 1nargens. 

Bacury.--G r~nrle lngôa, á n1argem 
do ribeirão das J>at111eiras: po n1unicipio 
do Espirito Santo de Barretos. 

Bacury, corruptéla de 111ho-qúêr-i1, 
«suja por. ser sem correnteza». De 1nbo, 
particula actiYa, qúér, «dormir, repou
sar, não mover-se», Í 't, «suja, manchada». 

Allusivo a ter quasi paradas as suas 
aguas, com lodo ao fundo, e C4)ffi lhno 
á superficie. 

Nada . tem, portanto, este nome com 
a excellente fructa baruri, que abunda 
no· interior das províncias do l\1aranhão 
e do Piauhy. 

Bacury.--Serrote, no 1nun1c1p10 de 
Piracicaha. 

B acury é corruptéla de .l11bo-aquir-ii, 
«frouxo c0m resvaladouros». De nibo, 
partícula activa, aquir, «afrouxar, ser 
frouxo », ii, «rC'SYalar». Por contracção 
Jf b-'nquir-ii. 

A1lusivo a esborúar-se de alto a baixo, 
formando resvalaclouros. 

Bacury.-Corredeiras no rio 11ieté, 
precedente á cachoeira Iluzri1·ú. 

São duas : a r;uaçú e a nziri1n. 
- Bacury, corruptéla de liibo-curí, «que 
faz pressa»· De 1nbo, particula activa, 
curí, « a pre~sar, pressa». 

Allusivo á ~rande correnteza das aguas 
nesses Ioga res. · 

Alguns escrevem Tracury : mas é erro. 

Li em uma carta geographica da pro
vincia de S. Paulo, in1pressa pela Con1-
pan hia lHogyana. os nomes VacurJJÜtba 
e Tíacu1·ytuba-117.iriui. O tuba foi en
xertado a martello. 

Sagres (rio dos).-Affluente do rio 
Sapucahy, pela marge m direita: no mu
nicipio de Franca do Imperador. 

B agres, corrupção de Báquâ, «Cor
rente, veloz )> , São a mesma cou ::;a úá
quâ e caúáquâ; e precedi<lo de ti, for-
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maneio ti-báquâ, significa «agua corrente». 
O ti, m uda<lo em ri, é usado ; dahi Ri
bá<1ud. 

E' diarnantino. 

Baguary.~Affinente do rio '11iet1f, 
J)Cla margem direita; pouco ácima da 
cachoeira ltnpirú. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRAZE
RES l\.IARANHÃO, em seu Glossario de 
1)a[a·vras incligenas, significa «rio do pas-

, ' saro SOCCO» . 
flagnary é ave conhecida na sciencia 

pelo nome Ot'conüi aniericana. Do ge
nero dns c0gonhas. E' n1eJhor escripto 
1ubaguari. Semelha a garça, rnas é par
dilha. 

Parece que o soccó é especie diversa 
da do 1núnguari; ainda que do mesmo 
genero rtos Lon girostros. \'ive nas mar
gens dos rios e lagos; alimenta-se de 
peixes, carnarões e 1narí3cos. 

Nada, porém, tem este cu rso d'agua 
com a are 1nbaguari. _ 

Baguary, corru ptéla de Bdquâ.ra-í, por 
contracção 11áquâr'-í , « per~everantcn1ente 
corrente». De !Járzuâ., «corrente, veloci
dade, força, porfia», levad o ao participio 
pelo accrescimo ára, significando «cor
redor, corrente», í , po~posição para ex
pntn1r perseverança. 

Bahú. - Pico enorn1e na extremidade 
dos denominados r:a11~pos do ,Jo1·dào, na 
serra .l\Iantiqueira, e contraforte /::foares : 
município de S. Bento de Sapucahy. 
Este pico é geralmente conhecido por 
l'eclra do JJuhú, por · ter no cimo uma 
pedra de enorm e dimensão. 

JJahú podrria ser corru ptéla de 1'uú, 
«phantasrna»; e é tan1bem pronunciado 
huú. O h é sempre aspirado. Por ser 
dífti cil, e talvez n1esmo i111pos:::ivel, subir 
a C:->Sa. pedra, por causa do n1uito lin10 
e de outras circurnstancias locacs, a 
crendice clus indigr,nas to1naria esse pc
nêdo por um phantasma. Es:ando ácima 
do nirel do mar tnais de 1,800 metros, 
é avistado na distancia de rnnitas legnas 
em redor. 

l\Iaa, o nol'ne é simplesmente .1Uúo-1·i , 
«rei:;valadio». De 1nbo, partícula activa, 
ii, «resvalar, e::;corregar ». 

Allusivo ao muito lirno, que cobre sua 
superficie, por todos os lados, e que faz 
escorregar quem tenta subil-o. O som é 
Mboú, porque o primeiro i é gut,tural. 

Bahú-guassú.-1\lonte de mediana 
altura, e pouco saliente, na costa entre 
as praias de l)eruhibe e da Juréa ; pro
cedente das ramiticações da serra lta
tins. 

Segundo frei FRANCISCO DOS PRAZE
RES lHARANHÃO, em seu Glossario de 
pala·vras indiyertas, $Ígnifica «sitio do 
grande velho» . Simplesn1ente um não 
senso ... 

lJahú-guasRú é corrupção de Pati
ng-u-açú, «entre altos e uaixo~ » . De 
paü <ientre», mudado o p em ·;nb, por 
não haver palavra antecedendo paü; ug, 
por ser nasal o som da pro11uncia de 
pau, e 111ais u., porque o g rcclarna 
q uasi sempre o u; açú, «altos e baixos». 

Applicarei a este morro o que, ácerca 
do denominado Peruibe, escre.reu o con
selheiro :MARTIM FRANCISCO RIBEIRO 
DE ANDRADA, no Dfrtrio de itJna 1:ia
ge1n 11úneralugita pela proci1tc'ia de Sã.o 
l )aulo 1tn auuo de 1805: « ... este n1orro 
divide-se en1 dift\ll'entes cabeços, e por 
consequencia t)n1 diversos valles; e1n 
quasi todos .os valles, ribcirões ... » . 
. Esta n1orraria é que tinha o nome 
J1[/Ja·-:t - ug-u-açú : e o mais alto desses 
caueços é o Guarahú, tamben1 eivado 
de corruptéla. 

Bairro-Alto.- Povoação-freguezia, no 
municipio de Parahybuna. 

Baixo-aterro. -Aflluente do rio >-'>e:s-
111arias, quo por sua vez é aflluente do 
rio l'arahyba, pela. margem direita : entre 
os n1unicipios de Barreiro e Areias. 

JJaixo-aterro, . corrupção de Bát(UU
eteí-rô~ « muitbsimo corrente» . De úâ
quâ, «COrrrntC» , etel, para expriiilir su
perlativo, riJ) «por-se, estar». 

Allusivo a correr veloz. 

Bam-Bam.-Serra, no n1uuicipio do 
Espirito Santo da Doa Vi::;ta; mais co
nhecida pelo nom e Serra do Iübcirào 
Grande. 
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Este nome Ba1n-B::un está hoje fixado 
apenas em um logar da serra; mas é 
o da serra inteira. 

B a1n-ba1n, corrn ptéla de B ang- bang, 
«excf>ssivamrnte torcida». De hang, «Cousa 
torcida », repetido para exprimir excesso. 

Allusivo a formar uma curva, com ex
tensão superior a 13 kiiometros sobre 
6h1,6 de largura, mais ou menos. 

Nesta serra, exactamente no logar 
que traz o ·nome JJaui -bani, ha uma 
arvore nota vel, com a <lenominacão l'fa-

' rapucúba, cujos galhos são dispostos ue 
modo a formarem com o tronco uma 
cruz perfeitissin1a; tem a altura de qua
tro rnctros, rodeia<la de outras da mesma 
especie, porém menores, com a mesma 
fónna. 

Bananal.- Cidade, á margem do rio 
do n1esrno nome, aftln ent.e do rio Pura
hyba, pela margem direita: no mun1c1-
pio de Bananal. 

E ' ta1nbem o nome: 

na ponta do cacho; pacobá r ibapé, a casca 
da arvore. A fr ucta pequena ou peque
nina, par.obáhy . 

Com effeito, o nome B ana1u1l não tem 
relação alguma com essa. fructa. 

B ananal, corruptéla de Ji bo-ã-fià-fíã-á, 
por contracção .Jíb'-a-nâ-n'-á, «empinado, 
n1ui to corrente, e sinuoso». De 1nbo, 
µarti cula acti va, à, «err1pinado », iiã, <~ cor
rer», e repetido para exprin1ir superla
thro, ·á, «torcer·, fazer voltas». 

A.llusivo ao forte declive do leito, á 
inuita correnteza das aguas, e ás sinuo
sidades do curso. 

Ao lado or.cidenLal da cidade, ha urn 
ribeir~o que se precipita <la serra, da 
altura do mais de 200 metros, fonnan<lo 
cascata. 

Na mesma serra existe uma pedra 
ponteagud a, de fórma conica, de 100 
inetros de altura, mais ou n1enos. 

(~'ide o nome Prata). 

De um affluente do rio ,Jacupirauga, Bananal.- Corredeira no rio l tibeira 
pela· n1argem esqur rda: nos rnunicip:os de Iguape: no in unicipio de Xiririca. 
Je Iguape e ue Xiririca. · l Jananal, corruptéla de J1úo-ã-fiã-fíà-á, 

De un1 aftl uf'n te do rio S. Lourenro, pur contracção Jlf l/-ã-fí,à-f1,'-á, «Corre
pela margem esquerda: no município de deira em forte J eclive, toreida». De ·1núo, 
Iguapc. partícula activa, ã, «e111pinada», 1iã, «cor

De um aftluente do rio efaqueryquerê, rer», e repetido para exprimir superla-
pela margem direita: no município de tivo, á, «torcer, fazer volta». 
S. Sebastião. Cum effeitL1, esta eorredeira é entre 

De un1 affluente do ·rio Itopanhaú, montes lateraes, qne forman1 ilhas e pa
pela n1argem esquerda: no rnunicipio de_ redões ; ao mesmo tempo que as aguas 
Santos. descem em forte deelire. 

De um afflu ento do rio Jfogy-,quassú ) Dizer<!Ill Ba1ui1lal-r; raude com referen-
pela margem direita: no municipiu de c~ a a esta corred eira, é um erro, por 
H.ibeirão-Preto. A fóz deste ribeirão está terem corromoido o nome do serrote, 
o denominado J>orto do /Jananal. cujo nome vaê adiante, e foi corrompido 

Segundo o systema de l\1ARTIUS e en1 1Jalla1tal-pequeuo. 
outros, Banaual signifü:aría «rio em cnjas 
1nargens abunda a banana». l\Ias, nem 
hanana é paluvra tupi, nem a fr.ucta 
assim denominada tinha no Ilrazil esse 
nom<?, senão o de zxttoúá. O nome ba
uana é do idioma fallndo na ilha de S. 
Thorné, con1 referencia á fructa conhe
cida por banaua de s. :r1ton1é,, por ter 
sido dahi jmportnda. Os povos brazil'.cos 
dizem: pacoúá1·, a arvore do pacobá; 
pacobárárí, o caeho; pacoúarob, a folha; 
p acobá-rebire', ou p acoúáy-pot i , a tlôr, 

Bananal.--Duas ilhas no rio R1:úeira 
de Iyuap e: no n1unicipio de Xiririca. 

Uma é JJauanal Grande; outra, Ba
n a ual J>eq lleno. 

Buuanal, 11orne de cada urna destas 
ilhas, é Pait-füi-á, «ilha ladeada de cor
redoira~ » . De JHl'it., «ilha», f'úi, <~ correr, 
corrc<leira, correnteza», á, «ladear, ser la
deado ». l\1uitus vezes o p inicial é mu
dado en1 'IJtú : por is~o o nom o acüna 
podia ser prouuucia<lo .i.llúú:ií-f ii l-á. 
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As rlenominações grande e pequeno-, 
com referencia a estas duas ilhas, nada 
têm com a lingua tu pi; assim, as diffe
rençavan1 os port·uguezes, pelo tamanho 
relatiro de cada uma. 

o C<inselheiro 11ARTIM FRANCI SCO 
RIBEIRO DE ANDRA DA, em seu Diario 
de 1ona riagen1 nzineralogica pela pro
vincia de S. Paulo uo anno de 1805, 
escreveu: «Toda esta ribeira, de Xiri
rica para cima, é magestosa, já pelos 
monte~ lateraes, que lhe ficam sobran
ceiros e ameaçam a bater-se sobre si en
tulhando a madre, já pelas inuitas ilhas 
e rochedos depostos no meio da ribeira, 
qnaes medalhas antigas 0onservadas na 
noite elos tempos, ap0zar da correntesa 
das agua~, que pareciam dever sosso
bral-as ; e, não obstante o continuo cho
que que soffrem, d'ellas zombam quaes 
torres inabalaveis ao furor <los ventos» . 

Bananal.--Morro na cordil heira Can
tareira, em di recção nordeste. 

Bananal, corruptéla de ;_lf/Jo- auã 
auã-á; vor contracção J.Vlb' -auã-'n'-á, 
«mui to grosso e desconcertado» . De 111/Jo, 
particnla activa, anã, «engrossar»~ re
petido para exprimir superlativo, e;,, «des
co ncertar, tronchar». 

Allusivo a ser muito grosso e derro
cado. 

Bananal-Pequeno~ --Serrote, no m u
nicipio de Xiriricu ~ á n1argrn1 direita 
do rio Jübeira de Jgaape. 

Bananal-Pequeno, co1:rupção de _JI/Jo
auã-á-pepe -1La, «grosso, torcido e csq ui
nado». De 1nbo, partícula <le con1posiçào, 
anã, «grosso», á, «torcer», pepe-11a, ver
bal derivado':de pepe, «esquin:lr>>, com 
o suAixo 1la (breve) i1ara formar su
pino. Por contracção, jlfú'-auã-á-pepê-ua. 

Ali usivo a· ser grosso, torcido ·e es
quinado, para ligar-se ao morro ou ser
rote Leuç:ol, non1e ta1nbe1n corrupto. 

(Vide o nome Leuçol). 

. Bangú.- Serrote no n1un1c1p10 de 
Cun ha. 

lJaugú, pronun0ia cons0guida de Baug
ii, «alcantila<lo e torcido ». De úaug, 
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«torcido, torto», ii, «resvalar ou resva
ladouro». 

Este serrote é da serra marí tima. 

Banharão.-Corredeira no rio Tieté, 
en1 posição paralella á seíTa Araquá. 
Ahi. pela margem direita, afflue um 
ribeirão tumbem com esse n0n1e, ser
vindo de divisa aos municipios de Jahú 
e de Dous Corregus. 

JJanharão, corrupção d"e Jltbo-an hã-
1·â, «que se põe a correr». De nibo, 
pa rticu la para tornar activo o vBrbo 
neutro a11htt, «correr», con1 o accre3-
cimo do rõ, o n1esrno que rit, «pôr, 
pôr-se». Por contrac~ão, 'JJJb'-anhà-rõ. 

Uma das cabeceiras do ribeirão é co
nhecida por Salto. 

Em docurnent o antigo li Baenharon. 
Em um ·moderníssimo n1appa ' .' Í o 

nome Bauhariio datlo tambem á serra 
. Ara1111d; mas é erro. O nome é sómente 
<la corredeira e do ribeirão. 

- Ha outro ribeirão muito corrente 
-Banharão, affluente do rio Jlfogy-
guassú, pela niarg0m esqner<la: entre 
os municipios <le Jaboticabal e de Bar
retos. 

-I-la tarn bem urn corrego Banharão, 
afftuente cio mesmo rio Tü:té, pela mar
gen1 esq110rda, no rnunicipio de s. rria
nuel do Puruiso. l\Ias, parece qne é nome 
postiço; porque o indígena não_ daria o 
n1esmo nome a dous cursos d'agua, na 
mes1na região. 

Baracéa.-Affluente do rio U:na: pela 
margem esquerda : no município de 'l'au
baté. Este nome, porén1, é só nas ca
bec0iras; porque, de certo ponto en1 diante, 
o nome é l tainz. 

(Vide o nome Itain1). 
/Juracfia, corrupção de J.11/Jaraá-atf'Jj, 

cont!·uhido e1n !lúaraâ-'telJ, «frouxo e se
zontltiCO ». De 1ubaraá, « f~·b re», afr!J, 
«frouxo ». l~sta palavra ate.ti ten1 pro
nuncia guttural. 

Allusiro a derramar-se em aliJga<li<;os 
timoso8, produzindo febre palustre . 

Barery.- Duas cachoeiras no rio Tüdé, 
e1n seguitla a Banrú. Unia assú, outr3. . . 
'Jll11'tJJt . 
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Barery, corrupção de }lfbor<f-yêre- i , Affiuente do rio Jpane11ui-n1iri1n, pela 
«por contracção illbor'-yêr-1·, «o que tem n1argem direita: nos municipios de So
i:;uccessivamente muitas voltas». De niboró, · roca ba e de Carnpo Largo. Este encon
«Cuntêr, executar por si», yêrê. «volta», tr'a-se con1 outro aftluente do mes1no rio 
í , posposição de perseverança. Ipane111a-1niri111; e, para ser dist inguido 

Allusivo ás voltas successivas, que a do out ro, é nomeado lJarreirinho. 
canôa ou embarcação é forçada a dar . A.ffluente do rio 'l'ietP, P.ela n1arge1n 
nessas cachoeiras. d1re1ta, 13 a ] 4 leguas abaixo do salto 

Avauhandava. 
Barqueçaba.- Praia no mun1c11Ho E alguns corregos insignificantes. 

de S. Sebastião. E ' tan1be111 -es<..:ripto Ignoro se estes tan1 bem nascern em 
Barekessábà. Jogar alto, e de lá derrarnarn suas aguas 

B arqueçaba é corrupção de . .Jlbaraá- em varzeas ; ou se o nome tem outra 
quê-{;aba, «repouso de enfermos» . De explicação. 
nibaraá, «enfermidade, enfen110», quêr, 
«repousar, dormir, &oce_gar», mudado _o 
r en1 çába, para formar particípio, ôC

gundo a lição do padre Lurz FIGUEIRA, 
em sua Arte de gra1121natü·a da língua 
brasilica, para o~ verbos acabados ein r. 

Allusivo a ser essa praia um logar 
muit.o apropriado para o curatiYo de en
fermidades, que depeníle de ba1)hos do 
mar; e, sem duvida, foi assin1 denon1i
nado, por ser preferivel a outras praias 
nessa costa. 

Barreiro.- -Affluente do rio J>arahyba, 
pela 1nargem direita: no município de 
S. José do Barreiro. ., 

Affluente do rio Jfo,qy-guassú, pela 
margem esquerda: de8agua úrn pouco 
acima da cachoeira-salto J>irassunun,qa. 

Affluente do rio Sapucahy, pela mar
gem esquerda: no municipio de Santo 
Antonio da Alegria. 

Barreiro, corrupção de 111biíere-uo, «o 
derramado». De 1uhiiere, ou piiPri>, «der
ramar», co1n o suffixo /Jo (brere) para 
formar supin·o. 

Allusivo: 
Quanto ao prinieiro, ao faeto de, após 

nascer no monte Y"'orJJi Oso, cahir sobre 
uma varzea, e dahi, f>tn terreno baixo, 
desaguar no rio I'arahyha. . 

Qnanto ao segundo,. ao fa cto de, após 
nascer em un1 monte adjacente ao J.llorro
Orande, derramar-se em unia varzea 
até sua fóz no rio Jlfogy-guassú. 

Ha outros cursos d'agua con1 o non1e 
JJarreíro, e são : 

Barretos.- Villa situada a 13 kilo-
1net ros da nw.rgen1 esquerda do rio j[o
gy-guassú, ou Rio l)ard(I. 

Barro-branco.- Affiuente do ribei
rão Toucinho, pela 111argem direita, ·e · 
este- do ribeirão 'I'renLenzbé, pela mar
gem esquerda: no município de S. Paulo. 

Este é um dos ribeiros que, vertendo 
da serra Cantareira, constituem os ma
rianciaes derivados para o abastecimento 
de agua da cidade de S. Paulo. 

Aftluente do rio A tiuaia, pela margem 
direita: entre os 1nunicipips de Atibaia 
e de Bragança. 

Barro-branco, corrupção de Mbdraá
Jnbarángua, «ruim e <lof'ntio». De rnúá
raá, «enferrnidade», 1nbaráangua, «ruin
dade '> . O primeiro á de 1nbáraá, por seu 
aecento agudo, predo111ina no som:. dahi 
n1báraa. O prirneiro .a de 1nbarau9ua 
é quasi syncopacio: '111b'-ra119ua. 

Baruery.- Affluente do rio 'Iielf>, pela 
marge1n es4uerda: ent re os n1unicipios 
de S. Paulo e de Parnahyba. Dahi ·veiu 
á estação da estrad a de ferro Soroca
bana o nome 13aruer'i. 

Aftlucnte do rio (hpirary, pela rnar
gen1 esquerda: entre os municípios de 
Capivary, l\fonte-mór e Porto-Jí'eliz. 

B arllery ou IJoruery, ~orruptéla <lc 
J-Iború -yerc-i, «o que len to volteia in
cessantemente». De 11lÚorú, «lento, man
so, pouco corrente», yere, «voltear >> , i, 
posposição para inuicar perseverança co1n 
referencia a yere. Por contracçfto, .Jllúorú 
yer' -í. 

1 

l-
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(*) Baryry.-Villa, creada em 1890, 
por decreto do governador do Estado 
de S. Paulo. 

E' a antiga parochia de Sapé do Jahú. 

(') Isto vinha em nota avnl~a. 

Bassoróca.- !Jogares, em Sorocaba, 

o mesmo que páí, «dependurar-se», itá, 
«armação, estante, pilar, degráu, cousa 
que etn outra se estriba», rà, posposição 
para exprimir o modo de pôr-se. O i 
de itá tem pronuncia guttural. 

Al1usivo a descerem as a.guas como 
que dependuradas em saltos .. 

Mogy-1nirim, Casa-Branca e etn outros Batataes.- Cidade. Não está assen
pontos, que se mostram rasgados pelas tada á margem do ribeirão Batataes, 
chuvas. affluente do rio Sapucahy, pela margern 

Bussóróca, corruptéla de J.lf baê-çorógca, esquerda, mas sobre duas collinas, se-
«cousa rasgada, rasgaduras». De mbaê, paradas por um corrego. 
«cousa», çoróg, «rasgar», com o suffixo 
ca (breve) para fornlar supino. O ·nome, porém, é daquelle ribeirão; 

-A Bassoróca de l\:Iogy-rnirim, se- porque a povoação prirnitiva foi nas ca-
gundo a descripção feita, em 1886, por beceiras delle. . , 
un1 periodico local, «está a cerca de~ Nada tem co~ . b,a~a~as; sim, e cor
tres kilo1netros do centro da cidade: é ruptéla de Mbai-ita-'tta, «dependurado 
uma excavação caprichosa, que occupa de degráu em'" degráu». De rnbáí;_ o 
talvez dous hectares de área, principiando n1esrno que pai, «<~ependura~-se», itá, 
com a profundidade de 8 metros mais «armação, estante, pilar~ degrau, ?ousa 
ou Ineuos e continuando sempre n1ais e1n que outra se estriba», repetido · o 
profunda para os lados do campo do itá,. para. ~xprimir a succflssão do facto. 
Belem, até manifestar-se co1no um abys- O i de ita tem som guttural. 
mo . . .. O interior da Bassoróca é um Allusivo aos saltos successivos n<:'ste 
labyrintho, composto de cavernas, grutas ribeirão, de 13 a 14 1netros de altura. 
inais ou menos extensas e corredores São irnponentes e medonhos estes des
invios, formados pela filtração e queda penhadeiros das aguas. 
lenta das aguas. . . O sólo, que parece 
ter sido rasgado pelas chuvas ou en
xurradas, é todo arenoso; mas, de es
paço a espaço, apresenta alguma vege
taç~o, detritos de plantas, argilas de 
diversas côres e pedras pequenas de 
fórmas exquisitas. . . Aqui e alli appa
recem concreções, em fórma de pyra
mides irregulares ou de estal agmites, 
proximas a diversas vertentes, que vão 
constituir urn regato crystallino, ser
peante pelo meio das grutas». 

As Bassorócas de Casa Branca e ou
tras, segundo estou informado, são mais 
extensas e n1ais caprichosas. 

Batalha.-Affiuente do rio Tieté1 pela 
marge1n esquerda: no mUnicipio de Len
çóes. 

Affluente do rio Paranapanenza, pela 
1nargem direita: no munic1pio de Cam-· 
pos Novos de Paranapanema. 

Batalha, corrupção de J1báí -itá· ró, 
«dependurado em degráu ,> . De mbái, 

Batatal.-Aftluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem direita: no mu
nici pio de Xiririca. 

Batatal, corruptéla de JYlbáí-itá-i'tá, 
«dependurado de d~gráu em degráu ». 
De 1nbáí o rn esmo que páí, «dependu
rar-se», itá, «armação, estante, pilar, de
gráu, cousa em que outra se estriba», 
repetido o itá, para exprimir a succes
são do fac.to. O i de itá tem o som 
guttural. 

Allusivo a corredeiras e quédas suc
cessivas no leito formado de pedreiras 
de n1armore de diversas ·côres. 

Batatal.-Morro, no municipio da 
Conceição dos Guarulhos. 

JJatatal, corruptéla de J!Ibo-itá-üá, 
«faz degráus». De mbo, particula activa, 
itá, «arm·ação, estante, pilar, cousa em 
que ·outra se estriba», repeticto o i tá 
para exprimir a successão do facto. O 
i de itá tem som guttural. 
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Allusivo a ser formado de camadas 
superpostas ymas. ás outras, deixando 
ver como degráus nos seus extremos. 

Batedor.-Affluente do ribeirão Pas
sa~ Vinte, pe)a margem direita: entre os 
n1unicipios de Lorena e de Cruzeiro. 

Batedor, corrupção de ]fbã-teco, « ba
ter, dar golpes com estrondo». De pã, 
que por não ter palavra antecedente1 

muda o p em mb, «bater, dar golpes 
com estrondo», tecà, «acção, potflncia, 
modo». Nasce na serra lrfauti<1ueirn, e 
á pequena distancia da nascente, é cheio 
de pedras até desaguar no ]>assa- Jí inte, 
«Ü norne Batedor (escreveu-me urn in
formante local) é n.llusivo ao fa cto de 
descerem suas aguas de encontro a pe
dras volumosas fazendo ruiclo e estrondo ». 

Alguns entendern que o Passa- Triute 
é que é seu affluente; sendo,. portanto, 
o Batedor aflluente do rio J>arahyba, 
pela margem esquerda. O logar, em que 
se encontram as aguas de ambos é de
nominado E'ntre-Rios. 

Seu curso é de pouco mais de uma 
legua, de poucas voltas, e con1 quatro 
a cinco cachoeiras. Pouco abaixo de sun 
nascente, tem dous inetros de largura, 
e meio metro de profundidade: na fóz, 
3 1/i de largura, e 1 de profundidade. 

· Perigosissitno nas cheias. 

Baurú.-Duas cachoeiras no rio Tieté; 
a baixo da Potundúba: a gnassú e a 
rnirun. 

Aflluente do rio '1.1ieté, pe)a margem 
esquerda: nos municípios de LPnçóes e 
de Fortaleza. Sua fóz é pouco abaixo 
daquellas cachoeiras. 

Baurú, corruptéla de Mbaí-yu -rü, 
«clependurado, uom gargantas e rodo
moinhos». De rnbái, o mesmo que pái , 
«dependurar», yu, «cousa estreitada, gar
ganta», rü, «revolver ». 

Allusivo a serern as cachoeiras, assim 
corno o ribeirão, em forte declive; es
treitan<lo-se em alguns loga.res as mar
gen:;, e fazendo rodomoinhos as aguas. 

Bebedor.- . (Vide o nome Bebedouro). 

• 
Bebedouro.-Affluente do rio Ja

raré-pipira-guassú, pela margem direita, 
já proximo á fóz deste. E', por isso, 
considerado tambem affiuente do rio Tieté, 
pela margem direita. Mais conhecidó 
por Bebedor. 

Aftl uente do rio Jfogy-guassú, pela 
margem esquerda: entre os municipios 
de Barretos e Jaboticabal. 

Affluente do rio Mogy-guassú, pela 
margem esquerda: entre os municipios 
<le Belém do Descalvado e Pirassununga. 

B ebedor, corrupção de Bebé-bo-óó, «ro
domoinhos grandes». De bebé-bo, verbal 
derivado de abebé, «rolar, fazer circulas 
ou bólas», com o suflixo bo (breve) para 
formar supino, 6ó, «grosso, grande». 

A corrupção foi facil, quer pelo som, 
quer mesmo pela cousa em si: os ro
do1noinhos denunciam no leito dos rios 
sori•edouros, e sorver é beber aspirando. 

Allusivo a rolarem suas aguas em 
grandes rodomoinhos. 

Bejú.-Corredeira no rio Tieté, em 
seguida á de Pirapóra-mirim. 

E' tambem conhecida por Boyuiquára, 
ou apenas por Bojuy. 

B e}ú, ou Bojuy, corrupção de .1..Vbo 
JJU ou Jlllbo -yu-í, «que Í8:z garganta, 
e1n toda a extensão> . De rnbo, partic11Ja 
para tornar activo o verbo, yu, «estrei
tar, fazer garganta», í, posposição de 
perseverança. \ 

O accrescimo quâra, corruptéla de 
guâra, é sen1 valor algum; fixa apenas 
o 1nodo ou a f ór1na por que o rio ahi 
se estreita, com referencia a yu. 

Berguigão.-Ilhota, no municipio de 
Cananéa. 

Berguigão, corrupção de 1l{bi'J·,,:-gui 
,quiã-1no, «empinada e n1ais pequena». 
De 'l'nbíri, «pouco, pequeno», gui , par
ticula para co1nparação, guiã-1no, supino 
de ã, «.empinar, levantar-se, estar em 
pé». 

Allusivo a ser menor do que outras 
ilhas proximas, e elevar-se a pino como 
uma pyramicle. 

Desta ilhóta são extrahidas cascas de 
marisco para o fabrico de cal. Os donos 
das canôas as approxima1n; e encostan-
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do-as á ilhota, escavan1 esta sobre ellas, não ter palavra anterior, «centro, meio», 
Rem desembarque, por muito difficil. itá, «pedra», ri , posposição significando 

«com». E' innavegavel por causa desses 
Bertioga.- Canal que separa do con- embaraços naturaes no leito. 

tin ente a ilha Guairnbé, corruptéla de O conselheiro MARTIM FRANCISCO 
Guen1bé. RIBEIRO DE ANDRADA, no Diario de 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, unia 1viagenl 1nineralog1:ca pela pro1:in 
nas .J[e11u:~rias para a histo-ria da capita- eia de S . Paulo no anno de 1805, re
nia de S . T.r,icente, entendeu que Ber- ferindo-se a este ribeirão, escreveu: 
tioga era corrupção de Buriqui-óca, « . . . passei pelo ribeirão Betari, e en
«casa de n1acacos buriqu1Ís» . trei á direi'ta (o escriptor subia o rio 

Por boa, já aceitei, na obra Algurnas Ribeira de Iguape), puxada a canôa a 
1Votas Ge.nealogicas, essa ex.tranha ver- braços ; mas este ribeirão é tão falto 
são. Posteriormente, porén~, verifi9ando _ d'aguas, que fui logo obrigado a voltar». 
o modo por que escreveu esse nome o 
conhecido HANS STADE, n1uito attento 
ao · som das palavras que ouvia aos in
dígenas quando serviu de artilheiro na 
fortaleza daqu~lle logar, reconheci im
mediatamente o erro de Frei GASPAR 
DA ivlADRE DE DEus, ainda que HANS 
STADE escrevêra, tambem corruptarnente, 
Bri-ók-óka. 

O nome poderia ser l bi-ri-óg- óca, 
«furo ou cava por acção exterior contra 
a terra». De ibi, «terra », 1·i, posposição 
signitican<lo neste caso «contra», óg-oca, 
verbal derivado de óg, «saccai·i arrancar, 
fender, furar», con1 a r~petição desse 
verbo em ~upino, óca, inudado o g em 
ca (breve). 

A repetição dos verbos e no1nes, na 
lingua· tupi, alé1n de dar 1naior graça e 
elegancia, exprime a frequencia da acção 
do verbo ou nome repetido; acção su
perlativa, ou acção successiva. 

Mas, n1elhor examinando o caso, é 
.Jlbir'i-og-óca, «furo pequeno '> : de 11zbiri , 
«pouco, pequeno », og- óca, verbal deri
vado de óy e repetido, como acima fica 
dito . E, ue facto, o furo propriamente 
tal, nl érn de pouco extenso, é estreito. 

Betary.- Atlluente do rio lt,ibez~ra de 
l!Juape, pela n:1argen1 esquerda: no mu
nicipio de Yporanga. 

lia um peixe de mar, cuio nome é 
J Jctara : 1nas, rnesrno que fôra do rio, 
nada ten1 o non1e de::)te ribe.irão co1n 
tal peixe. 

/Jetary, corruptéla de 111lr't-itá-ri, por 
contracção ~llúi-'td-ri, «Centro con1 pe
dras». De niúi, o Il)esrno que i:n, por 

Bethlem do Descalvado.-Cidade. 
(Vide Descalvado) 

Bethlem de Jundiahy.-Cidade, 
que hoje ten1 o nome Itátiba. 

(Vide Jtát-iba ). 
• 

Bexiga.- Praia, na ilha de S. Se-
bastião : no município de Villa Bella. 

Bexiga, corruptéla de Pr. tíca, «carco
mirla». De vetí, fazendo 'rnbetí, «carco
mir, picar, 'fazer furos miúdos», levado 
ao supino pelo suffixo ca (breve). 

Allusivo a ser picada essa praia por 
carangueijos pequenos e grandes. 

Daqui se vê que o nome bexiga, dado 
á variol a, é tupi. 

Bicame.- Affluente do rio Sorocaba, 
pela margen1 direita: no município de 
Tieté. 

J}icau~e, corrupção. de Jfbicoen, o mes
mo que J>icoen, «canal, concavo, con
yexo», conforme o ntodo de ver a cousa. 

Allusivo a correr entre barreiras altas, 
de lado a lado. 

Bichoró.- Affluente do rio Agua
pehú , pela margem esquerda: no muni
cj pio de Itanhaen. 

B ichoró, corruptéla de 1lfbo-çoróg, «ras
gador». De 1nbo, partícula activa, çoro.<J, 
«rasgar». • 

Allusivo a curreren1 ~uas aguas entre 
inorros, e sob pedras, perfurando a serra. 

Bigoá.- Aflluente do rio 
renço, pela margem esquerda: 
cipio de Iguape. 

S. Lou
no 111un1-
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Segundo o systema de 1\!IARTIUS, e 
de outros, B1:goá deveria significar «rio 
de mbiguá». Mbiguá é um corvo que 
vive en1 aguas, ás margens dos rios e 
dos lagos. 

Mas, é outro o significado desse nome. 
Bigoá, corruptéla de Bu-gutiá, «lagôa
nianancial». De bu, manancial », guâá, 
«enseada, lagoa». 

Allush•o a nascer de uma lagoa. Com 
effeito nasce no morro denominado da 
Lagoinha; e sua extensão é de cerca 
de 14 kilometros. 

Todavia, é possh·el que naquella ro
~ião alagadiça abunde o 1nhiguá. O_s 
indígenas soia1n fazer esse jogo li nguís
tico. 

Biriçá.- 111orro ou pico da cordilheira 
cujo espigão é o divisor entre as bacias 
dos rios .Jaguary e Atiba.ia: no muni
cípio de Bragança. 

Bir'-içá, «erecto e <le n1uita altura». 
De bir, «levantar, alçar», içá, «pilar, 
estatura, altura», além de outras signi
ficações, para expriinir bem a forma e 
a altitude do pico. 

Todos os n1orros ou picos dessa cor
dilheira são rochas graníticas e eruptivas. 

Biritiba.-Pequeno corrego, dando o 
norne a 1110 bairro, no municipio de 
J\ilogy das Cruzes. 

Biritiba, corruptéla de Mbiri-iti-bae, 
«pequenino, e sujo de hervas e plantas 
aquaticas». De 1nbiri, «pouco, pequeno», 
iti-bae, de iti, «Ser sujo de bervas e 
plantas» com o suffixo bae (breve) para 
formar participio. Por contracção, Mbiri
'ti-bae. 

Boamirim.- Bairro no município de 
Itapecerica. 

E' corrupção de 1lfboy-miri·m; e do 
ribeiro assírn nomeado tirou o nome 
este bairo. 

(Vide lliboy). 

Boassara-Bairro na freguezia de 
N. S. do O', municipio de S. Paulo. 

Boassara, corrupté'la de Jvlob-haçri
P,ra, por contracção JYlbo-haça-'ra «o que 
atravessa ». De 1nbo, partícula para tor-

nar activo o verbo haçâ, «atravessar», 
con1 o suffixo ára para formar parti
c1p10. 

Allusivo a um caminho que ahi atra
vessaria e por ventura· ainda atravessa 
outro. Estes can1inhos são cleno1ninados 
«travessias» ou «atravessadouros», 1nbo
haçá-'ra. 

Boaséca.--Rib(lirão que desagua no 
mar nomeado Arirüíi·n. 

Boasf>ca, corrupção de 1lfboyâ-lwçf>
cúe, «successiva1nente arrimado )> . De 
1nbo.lJâ, «arrimar-se», hecé, «successiva
mente », o mesmo que rehé, com varias 
signi ficações, cúe, particula <le preterito. 

Allusivo a descer da serra, sempre 
arrin1ado a esta. 

Boa-Vista (S. João da.).-Cidade. 
(Vide S . João da Boa Vista). 

Bocáina.- Ramo interior da Serra 
do J\lar, entre os rriunicipio~ de Cun ha, 
de S .• José do Barreiro, de A rêas e de 
Silveiras. 

Os indigenas não deram tal nome a 
aquelle ramo da Serra do :àfar. O nome 
Bocáina é simplesmente o da grande 
depressà•) naquella serra, permittindo 
1.:>ua travessia ou transposição por ahi, 
rnais facilmente do que por outros pon
tos; tendo esse caminh·o por porto ma
ritin10 1lfarnbucaba, que é o do rio do 
mesmo nome, na provincia do Rio de 
J aneiro. 

Tanto Bocáina como Jllantbucaba são 
corru ptéJas. 

O primeiro, de 1-lóca-áina, «abertura 
desbaratada» . De bóca, verbal derivado 
de bóg, «fender-se, abrir-se, gretar-se», 
mudado o g em ca (breve) para formar 
supino; e de áína, verbal derivado de 
áí, «desbaratar, derrocar, ter altos e 
baixos» , com o suffixo na (breve) para 
formar 8upino, por ser grave ou mesmo 
circumfiexo o accento no í, segundo a 
lição de padre A. R. DE MONTOYA, em 
sua Arte de la lengua guarani. Por 
contracção, Boc' -áí-na. 

O segundo,. de JV[à-nzb-ucá-ába, «lo
gar por on<ie se faz a volta ou rodeio ». 
De niã, « voltear caminho», nzb, interca-
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lação por ter a pronuncia de m â som Segundo o systen1a dos indigenas, de 
nasal, ucá, partícula de composição que darem no1nes com som quasi identico 
se põe no fim do verbo, exprimindo a logares varios na mes1na região, mas 
constrangimento na execução da acção com significado diverso, Bocaí ua, nome 
do n1esmo verbo, segundo a lição do do ribeirão, é corruptéla de Jli bo-qitáí
padre Lu1z FIGUEIRA, em sua Arte de na, «cingido». De mbo, partícula activa, 
granirnatica da lingua bra."'-'.lica, e ába,. quái , «cingir», com o suflixo na ·(breve) 
verbal para formar particípio e expri- para formar supino. 
mir logar. Allusivo a correr entre 1nontes. 

O padre Lu1z FIGUEIRA escreveu ucár ; 
mas, pelo padre A. R. DE MONTOYA foi 
escripto ucd, mais em harmonia corn a 
indole da língua, que não conhece r se
não o brando. 

O nome 111.ambucríba, dado ao rio e 
ao porto, não o foi senão com referen
cia á Boc' -ái -na, na serra. 

Bocaina.- Villa á margem da es
trada ele ferro «S. Paulo e Rio de J an~i
ro », no ponto en1 que é ligada á D. Pe
dro II, (hoje Estrada Central). Tira· da 
serra o nome. 

~ Bocaina.-Serrote, nos mun1cip1os 
de Atibaia e de Bragança. 

Conseguinte1nente, e á vista do ex
posto, mal e .indevidamente se diz Serra 
da Bocáína: não ha tal serra, senão 
porque os portuguezes applicaram o non1e 
da depressão ao referido ramo da Serra 
do Mar. 

Serra, no m unicipio de J ahú. 
O nome é allusivo- á depressão ou 

abertura na montanha. 

Alguns explicam que Bocáína é a 
bocca da serra; e esta explicação tem 
origem no facto de applicaren1 os indi
genas o verbo yaí , «&brir, no Rentido 
de alargar», á acção de abrir a boccc&. 

Bocama.- Cachoeira ultima no rio 
I tararé-guassú, aftluente do rio Parana
panerna, pela n1arge1n esquerda. 

Bocama, corruptéla de P(lcá-rno ou 
111.bocá-rno, «torcíria». De pocá, «torcer, 
quebrar a fila », co1n o suflixo nio (breve) 
para formar supino. 

Admittido este yerbo na composição 
do nome Bocáína, teriamos Bóca-ycâ-na, 
«abertura larga» . E é tam bem possi vel 

· ou provavel esta expl~cação; não, porém, 
a de bocca da serra; en1bora figurada
rnente assim possa ser. 

Todavia, segundo descripção dessa serra 
Bocá,ina, «formada de grupos graniticos, 
dispostos em zig')-zags em suas al tas 
cadeias, e sem picos, visto como na su
perficie dessas formações ha verdadeiros 
parallelogran1os e rhombos de grande 
extensão», é possirel que Bo~áína seja 
corruptéla ele ]!Jbocá-yaí -na, «torcido e 
despegado»: 1nbocá, o niesmo que pocá. 

Allusivo a estar 8eparado da Serra 
do Mar, e formar esses zigs-zags. 

A tradição, porém, tem conservado a 
prin1eira explicação. 

Bocaina.-A.flluente do rio Para.hyba, 
pela margem direita: no município de 
Silveiras. 

Bocó. -- Morro, no" municipio de Ita
petininga. 

.Bocó, corruptéla de Jl1.bo-cóg, «cmltra
forte, arrimo, sustentaculo». De mbo, 
partícula para tornar activo o verbo, 
cóg, «arrimar, sustentar ». 

Allusivo a ser ahi o contraforte da 
serra. 

Bofete.-Serra entre os rios Para
napanerna e Tieté : ramificação da serra 
marítima para o interior dessa região. 

Bofete, corruptéla de Bog-étei, «total
mente fenelido ». De bog, «ser fendido, 
ser gretado», étei , «totaln1ente, de todo», 
exprimindo superlativo. 

Aliusivo a ser uma serra completa
mente escavada; com fendas · exteriores 
e grutas interiores. 

Boiada.- Affluente do R·(o Pal'do: 
pela n1argem direita, . no municipío de 
Cajurú. · 
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.Bo1'.ada, . corrupÇão de Bú-yyâ1:-bo, «O 

que nasce embrenhado~. De úú, «nas
cer», com applicação a rio, fonte, etc., 
yyâi-bo, verbal derivado de yyâi·, «en1-
brenhar», com o suffixo bo (breve) para 
fonnar supino. 

Allusi vo ao facto de ter E>ste rio, em 
sua nascente, no serrote que delle to
mou o nome, u1na cachoeira profundís
sima, en1 cujo centro ha' jequitibás, e 
outras an·ores gigantescas que, vistas 
do alto, semelha1n pequenos arbustos. 
O rio parece surgir desta profunde7.a 
coberta de brenhas. 

O serrote é no municipio de Mococa; 
e seu cume é um chapadão ou campo~ 

Boi-coára.-Affluente do rio R.,;beira 
de Iguape, p8la n1argeru ..... . : no rn u-
nicipio de Iguape. ~ 

Boi-cocíra, corruptéla de Mbo-quâr-a, 
«esburacado». De nibo, particula activa, 
quar, «buraco, fojo, poço», com o· ac
crescimo de a (breve) por acabar em 
consoante. 

Allusivo a ter poços e peráus no 
le.ito. 

nome rnboi-tyba, que significaria abun
dancia de cobras. 

Boituba é corruptéla de J.11.bo?--tú-bo, 
«Cortado a golpe::;». De 1nbo?-, «cortar, 
despegar, apartar, despedaçar», tú-bo, 
verbal derivado de tú, «golpear, golpe», 
co1n o suffixo bo (breve) para formar 
sup1no. 

Com effeito, é essa uma extensa pla
nura que os affl uentes dos rios 1 ieté e 
Sorocaba cortam em sulcos inais ou 
menos fundos, algumas dezenas de me
tros abaixo do nivel geral das terras. 

No ICsboço geologico da região co1n
prehendida eu tre os rios Sorocaba e 
'J.lieté, pela Co1nmissão Geographica e 
Geologica da Prvvincia de S. Paulo, li: 
«Na faixa comprehendida entre a cidade 
de Porto-]'eliz e as estações de Oer
quilho e Boituva, uma grande mancha 
de terra roxa cobre estes gres e forma 
uma e:ctensa chapada cortada por pe
quenos valles e de altitude 1nedia de 
6 O O 'IJrntros ». 

Bom-Abrigo.-Ilha, ao sul da barra 
de Cananéa, a leste da ilha Cardoso. E' 
pequena, de formação granitica, dando 

Boissucanga.-Ribeirão que nasce e1n sua face occidental surgidouro fundo 
na face sul da cordilheira 1naritima, no e seguro. 
ponto em que está sua segunda decli- Por isso, os portuguezes, ouvindo o 
nação para o poente: no munici pio de som. do nome e1n tu pi, entendera1n Born-
S. Sebastião. A.brigo. 

Boissucanga · nada tem com cobras, ~ . !3?1n-Abri'go é corrupção de Jtlbo
e muito menos corn ~s cabeças deeses 1·?iri-bo, <~einp~r~l~ada». D_e rnbo, par
reptís. E', sirn, corrupção de I-nibiaçá- ~ICula activa, ibiri, «emparelhar! _estar 
cang-a, «rio cuja bocca é enxuta.» De ]Unto. enfrentar», .. co.~ a pospos1ç~o ~o 
i-tnbi~açá, «barra ou bocca do rio », cang, (br?v_e) para expnmu 0 niodo, segundo 
«enxuto, secco», con1 o accrescimo de a ª hçao do padre A. R. DE MoN:OYA, 
(breve) por acabar em consoante. ein sua. Arte de la lengua guara.ni. 

'. · Allusivo a estar na mesma latitude, e 
Allu.s1vo _a espalharem~se s~as aguas á vista corn a ilha Cardoso. 

na praia, nao tendo por isso foz. ' 

Boituba.-Serrote baixo, ou, antes, 
planura que se estende entre os rios 
Tieté e Sorocaba, até a affluencia deste 
naquelle. Nos municípios de Porto-Fe
liz e Tieté. 

Ha· ahi uma estação da Estrada de 
Ferro SQrocabana. 

Boituba, nada tem com cobras, como 
alguns suppõem, julgando vêr nesse 

Bombas.-Morro, no município de 
Yporanga. 

Bonibas, corrupção de .l'lbõ-bae, «in
chado:. . De rnbõ, o mesmo que põ, «in
char», com a particula bae (breve) para 
forn1ar participio. 

Bom-Bicho.- Peq ueno rio, que des
água na bahia 'l'rapandé: no n1un1c11.no 
de Cananéa. 
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Bom-Bi1:ho, corruptéla de }rlboebichfJ, 
«arrastado ». 

Allusivo a ter muito fraca corrente. 
E' alagadiço. . 
Estando o accent'> predominante em 

hí, o resto <lo nome é pronunciado brere: 
-dahi a corruptéla. 

Bom-Jardim. -Nascente d'agua no 
serrote djvisorio das aguas do rio :Pt"eté 
com o seu affluente Cabuçu: no n1uni
cipio de Conceição dos Guarull1os. 

Born-<lardún, corrupção de Jl1ho-yâ
tfj, «enterra-se abrindo gretas». De rnbo, 
particula activa, yâ, «raxar, fender, gre-

Bonito (Rio).--Villa. 
guezia de Sa11za1nbáia. 

(Vide Rio Bonito) . 

E' a antiga fre-

Bopy.- Morro, na freguezia de N. 
S. do O' : municipio de S. Paulo. 

Bopy. corruptéla ele 13i-pí, «erecto e 
torneado». De bi , «levantar, alçar», vi, 
«torn ear ». O i de bi tem pronuncia 
guttu ral. 

E' da mesma fórma do morro ,]ara-
, 

gua. 
(Vide este nome). 
Porém, é muito n1enor do que este. 

tar», ty, «enterrar, apertar tapando». Boracéa.-Ribeiro que nasce das 
Menos á lettra, significa «grota funda». , vertentes austraes da serra J->aranapia
Allusivo a ser uma nascente no fund o caba, fazendo barra. no oceano : no mu-

de uma grota. nicipio Je Sautos. Um cabo ao sul da 
Está na altitude de 678 metr.os. fóz desse ribeirão tomou tambe1n esse 

Bom-Successo.-Villa; á margem 
esquerda do rio Paranapane1na, dis
tante dous kilometros. 

Bonete. -- Praia, na ilha . de S. Se
bastião: no municipio de Villa-Bella. 

Bonete, corruptéla de .!..lfboi-éteí~ «pe
daço solto». De '111boi, «pedaço», éteí, 
«Solto, ocioso». 

Allnsivo a ser urna pequena praia sem 
ligação com as outras, por interrupções 
natnraes. 

Bonito.-Affluente do Rio do Peixe, 
pela margem esquerda: no 1nunici pio de 
H.io Bonito. 

Affluentes (dous) do rio Paranapane-
1na, pela niargem direita: nos m unici
pios de Rio Novo e de Santa Cruz do 
Rio Pardo. 

Aftluente do 1lfogy-guassú, pela mar
gem esquerda : um no municiµio de 
Bethlem do Descalvado, e oqtro no de 
Araraq uara. 

Cursos d'agua nos municipios de Pie
da<le, de Brotas e de Rio Novo. 

Bonüo, corrupçã-0 de 111.bohií-ta, «va
garoso». De mbohií, «carga, peso, ou 
ser pesado», con1 o suflixo ta (breve), 
para formar supino. . 

.A.llusivo á lentidão de suas aguas. 

nome. 
JJoracf>a, êorrupção de ]i/.bf)r á-çái, «des

atado e esparzido». De mborá, o mesmo 
que porá, «destorcer, desátar ~>, çá1, «es
parz1r». 

Allusivo a correr muito raso, alagando 
as margens quando ha chuvas. 

Bossoróca.- São terrenos rasgados 
pelas chuva~. 

(Vide os nomes Bassoróca e Botoróca). 

Botoroca. -Affluente do rio Irii
r1·í -pirunga, pela margem direita. Este 
lrii-ri,t-piranga é tam bem denonlinado 
de s. T'iceute. formando o escoante oc
cidental do lagan1ar de Santos. 

Botoróca, corruptéla de .ftt/.boçoróca, « O 
que rasga». De çoro.r;, «rasgar», prece
diuo da particula rnbo para tornar activo 
o verbo e mudado o g e1n ca (breve), 
por acabar em consoante. 

Allusivo a correr entre terra rasgada. 
Com e:ffeito, este ribeirão nasce na serra 
Jli[ongaguá, e suas aguas deHcern entre 
barrancas. 

Ha algnns lagares na provincia con1 
o nome 13ossoróca: ainda é se1nelhante 
explicação. São terrenos rasgados pelas 
chuvas. Não se confunda com 1líoaçã-r-
6gca, «dobrar corda, ennovelar». 
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Bosque.-Aflluente do Rio Pardo, 
pela margem direita: no município de 
Botucatú. 

E' tambem conheci<lQ por Curujúiha. 
(Vide o nome Ouru.júiha). 
FJosque, corruptéla de Bóg-ca, «fen

di<lo». De bóg, «fender, rachar, abrir», 
co~ o suffixo ca (breve) para formar 
sup1no. 

A.llusi vo a ter no leito buracos e cal
deirões, pela natureza do terreno, for
mado de sediri1entos horisontaes. 

.A's vezes, as aguas some1n-se para 
reapparecerem adiante. 

A corruptéla provein de terem este 
e outros ribeírões, na serra Botucatú, 
onde nasce1n,-c.apões ou bosque~ que 
Jhes cobrem as cabeceiras. 

Botucatú.-Cidafle, cujo nome é ti
rado da serra á margem esquerda do 
r io '1.iietf , na distancia de trinta kilo
metros, 1nais ou n1enos, entre os mu
nicipios de Lençóes, de Botucatú, <le 
Rio Bonito, <le Tatuhy, de I tapetininga, 
de Guarehy e de Rio Novo, formando 
um quarto de circulo, e dando ra1nifi
cações qu~ estão á 1narge1n direüa do 
rio l)aranapanenia. 

Botucatú, corruptêla de llf.bitú-catú, 
«muito vaporoso». De 1nbitú, o n1es1no 
que pitú, «bafo, evaporação, calor inte
rior», catú, «muitol}. Este catú, embora 
signifique tambem «bom, bem, licito », 
serve para supei:lati vo, e tambem para 
comparativo, quando collocado no fim 
do nome ou do verbo, segundo as cir
cumstancias. 

Allusivo a ser de natureza carbonífera 
esta serra. 

. Botucavarú.-J!! onte que se eleva 
áein1a do nh·el do n1ar, de 950 a 1.000 
inetros, e faz parte da serra ltatins. 
. Attribuen1 a este rnorro grandes ri
quezas mineraes; e o nome bem o in
dica. No cume ha um Jago, segundo 
boato ou tradição popular; e~ segundo 
o n1esmo boato ou tradição, criam-se 
nesse lago enormes jac!lr1!s. 

]
1rei FRANCISCO DOS PRAZERES MA

RANHÃO, em seu Glossario de palavras 
-indigenas, e.screveu que Botucavarú si-

gnifica «lugar de folguêdo » ! Bom lugar 
de folguedo o cimo desse morro ... 

Outros têm dito que significa «mosca 
a cavallo». De uibutú, insecto da ordem 
dos dipteros, familia dos Tabanios, de 
que ha varias especies ; uma das quaes 
é o tarào ou atabão besteiro, ou mos
cardo dos bois, tabanus bovinus, por 
morder os bois e os cavallos. Por causa 
da crina, e ouvindo os indígenas o nome 
cavallo, logo que virain este quadru
pede, o denon1inaram çaba-yú, «cabello
ama1:ello», e tam bem cabarú. Por isso, 
a versão de «mosca a cavallo» foi admit
tida ; e n1uitos affirmavam vêr sobre o 
morro como que urna enorme mosca gra
nítica! Tanto póde a imaginação . . . 

Botu,cavarú é co rrupção de 11Ibitú
cai-harú, «evaporação que quein1a ·e faz 
darr1no ». De rnbitú, o mes1no que pitú, 
«bafo, evaporação», cai, «queimar, quej
madura», harú, «da1nnoso, malefico». 

Allusivo a fazer nesse morro um calor 
tal que produz enfermidades. Certamente 
o morro é n1ineral. 

Botucavarú, n101-ro no municipio de 
Parnahyba,-sem duvida tem a mesma 
explicação. 

Botujurú.-Morro á marge1n esquer
da do no .Jacupiranga : no n1unicipio 
de Iguape. 

Morro entre os municípios de Jun
diahy, Itatiba e Atibaia. 

Botu:J°urú, corro pção de 1líbitú-yú-rú, 
«O que tem evaporação morna». De 
rnbitú, o mes1no que pitú, «bafo, calor 
de fogo, evaporação», yú, «morno», rú, 
«ter». 

Allusivo ao facto de sahir do interior 
do morro um calor morno . 

. 
Boturantim.- Salto no rio Soro-

caba, na distancia de quasi tres quartos 
de legua da cidade deste nome. 

Outros ei;;crevem, ainda tambem cor
rupta1nente, Voturautim. 

Tem cerca de 16 metros de altura. 
Boturanti1n , corrupção de Ibity-rã-ti, 

«evaporação semelhando nevoa». De 
itity, «nevoa », rã, «parecido, seme
lhante», ti, «vapor, evaporação». O y · 
de ibity tem pq-?nuncia guttural. Por-

• 

1 
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tanto, o nome inteiro deve 
ciado lbitá-ran-tim. 

ser pronun• particula activa, e, por predominar o 

Allnsivo ao effeito causado no Jogar 
pela evaporação daquella enorme massa 
d'agua, annuviando o ar, e dando ao 
phenomeno ant.es a apparencia de ne
voeiro, do que realmente de quéda d'a
gua. O nome envolve uma bella imagem 
poe.tica. 

(?) Jbiti-ra-ty, «ponta da serra». De 
ibitira, «Serra» ty, «ponta». 

som do b, não sôa o 1n senão imper
ceptivelmente, igau, «lama, detritos», 
uçú, «grande, largo» . 

Quanto ao nome Mogy-guassú, ex
prime mais a qualidade pegajosa da 
lama. 

(Vide o nome hlogJ1-guassú). 
Allusivo ao pantanal que ahi existe. 
Os rios, que descem da serra marí-

tima, derramam-se na planicie; e suas 
aguas formam esses pantanaes . 

. ~~turuna.-. Morro elevado, no mu- Ao princjpio suppuz que o nome Boy-
nw1p10 de Parnahyb~. . , .., gassú era corruptéla de J.V.lbae-y-gu-haci, 

Boturuna, corruptela de 1llbJtu-run-a, I «Cousa trabalhoEa ->. De mbae, «cousa»," 
«re~o}ução interior, e~aporação ». De y, relativo, gu, reciproco, haci, «difficil, 
mbitu, o mesmo que pitu, «bafo, calor trabalho, dor». E esta palavra y-gu-haci 
de. fogo, evaporação», 7·ü, «revolução in- tenho lido escripta yguassú; e, á conta 
tenor», con1 o accresc1mo de a, porque dos indígenas do rio Amazonas, euassú, 
rü, pelo som nasal da pronu~cia, acaba segundo GONÇALVES DIAS. :l\1as, não 
em consoante. tem applicação ao caso, ainda que tra-

Alguns dizem que é corruptél3 de balhosa cousa seja ~ um pantanal. 
Ibity -r-ú-na, «nuven1 negra»; mas tra
tando- se de inorro, o nome Mbi-tú-rü-na 
exprime perfeitamente a natureza metal
lica do morro; e, con10 aurifero, foi ex
plorado em 1590 por Affonso Sardinha. 

Proximo a este morro estabeleceu-se 
o eapitão Guilherme Po1npeu de Almei
da; fundando ahi a capella de N. S. da 
Conceição. 

(Vide Algumas Notas Genealogicas, 
relativamente a Guilherme Pon1peu de 
Almeida). 

Mais incorrecto do que Boturuna, já 
li Voturuna. 

(Vide Votur-una). 

Botuverá.- Rerrote, no municipio·de 
Itapecerica. 

Botu1ierá, corruptéla de lbiti-berá, 
«Serra resplandecente». De ibiti, «serra», 
berá, «resplandecer, resplendor ». 

Allusivo a que, sendo escalva.da, n1os
tra o brilho de micaschistog que, com 
outros granitos, a compõem. 

Boygassú.- Varzea, no município de 
Caraguatatuba. 

Outros escrevem Mogy-guassú. 
Com effeito, o nome Boygassú, expri

me apenas o local: corruptéla de 1t.lbo
igau-uçú, «pantanal extenso.» De nibo, 

Boyinquára.- E' a mesma cachoeira 
no rio :J.'ieté, que alguns nomeiam cor-
ruptamente Bejú e Bofuy. · 

(Vide Bejú). 
Boyinquára, corrupção de Jlbo-yu

guâra, «estreitado em forma de garganta». 
De nibo, para tornar activo o verbo yú, 
«estreitar, fazer garganta», guâra, verbal 
para exprimir. o 'modo ou a for1na. 

Braço.- Affluente do rio Parahyba, 
pela margen1 e·squerda: no município de 
Pinheiros. 

Affl uente do rio Ribeira de Iguape, 
pela margem esquerda: no município 
de Iguape. 

Braço, corrupção do M.baraá-oce, «muito 
doentio ». De mbaraá, (( molestia, doença 
de febres»' oce, posposição para expri
mir superabundancia. Neste non1e pre
dominou o son1 do b. 

Allusivo a produzir sezões en1 tempo 
de vasante das aguas. 

Bragança.-Cidade,cujo nome, quan
do ainda era freguezia, era Jaguary: 
então ainda no município de Atibaia. 
Está assentada a 850 metros acima do 
nível do mar, en1 uma pequena eleva
ção á n1argem direita do ribeirão Ta-
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puxinga, que na8ce no morro Itapixinga, 
e deságua no rio Jaguary, pela . mar
gem esquerda; com o nome Uberaba. 

Alguns escrevem mais correctamente, 
soando igualmente como o de morro. 

(Vide _o nome Itapixinga). 
A região em que está o município 

de Bragança, é tambe1n conhecida por 
Guarapocaba. 

(Vide o non1e Guarapocaba). 

Brajaymirindúba.--Rio que, n·as
cendo na serra maritima, corre no mu
nicípio de Ubatuba, e desagua no oceano. 

E' tambem conhecido por Brajahiba, 
corruptéla de J.'V!barad-y-aib-a, «máu e 
doentio». De mbaraá, «doença» , y, re
lativo, aib, «máu», com o accrescimo de 
a (breve), por acabar em consoante. 

Já li em documento de 1610 Mara
jaünir~ndiba. 

Brajaymirindúba, corruptéla de Mba
raá-aye-1ni:ri-ndú-bae, «m uito doentio, a 
pique, estrondoso». De nzbaraá, «doen
ça», aye, « tnnit~»>, miri, o "'mesmo que 
pyri, «a pique, a prumo», ndú, «estron
dar», bae (breve) para formar particípio, 
significado ~o que. é». 

Allusivo a produzir febres e outras 
enfermidade11; e a ser a pique nas ca
choeiras, faiendo as aguas grande es
trondo. 

De uma informação lpcal colhi o se-· 
guinte:-«Tres cachoeiras, conhecidas por 
Iraribá, ]-'rata e J>.iabas, formam este 
rio: em alguns logares são cascatas, quasi 
verticaes, em outros são saltos, produzin
do grandes detonações, principahnente a 
Iraribá. Cahindo da serra, corre em uma 
varzea salpicada de pantanos até quasi 
á fóz. E' muito corrente; e com as chu
vas torna-se perigoso etn sua travessia. 
O rio, quando já na varzea, tem cerca 
de 22 metros d.e largura; e assim vae 
até o denominado Poço dos Bagres. Dahi 
continúa, ora se alargando, ora se es
treitando, até a sua fóz na praia, que 
lhe tomou o no1ne; medindo a fóz cerca 
de 40 metros. Sua profundidade varía 
de 2 a 5 metros; e a extensão com as 
voltas, mede cerca de 4 kilometros. 

Bragitúba, ~u Brigitúba, ou Braja
hytúba.-Affluente do ribeirão Passa
Vinte, pela margem direi ta: no muni
cipio de Loreua. 

Aflluente do rio Rz'.be1:ra de Iguape, 
pela n1arge1n esquerda: no município de 
Iguape. 

Todos aquelles tres nomes são cor.
rupç0es de 111.boró-ai-yP,-tiú-bae, por con
tracção J.Vlbor' -ai-ye-túí-bae, «o que boja, 
fazendo charco». De 1nbor6, o mesmo 
que poró, particuJa de composição para 
exprirnir o effeito do verbo, ao qual se 
junta e antecede, ai, «aguar, ser agua
noso», ye, reciproco, para exprimir a 
acção da cousa sobre si mesma, tút, 
«bojar, fazer barriga», com o suffixo bae 
(breve), para formar participio, signi
ficando «O que». 

Allusivo a terem facil escoadouro nos 
rios a que afllúem; e, portanto, suas 
aguas refl.úe1n, e formam lagoas e charcos. 

Branco .. - Morro, no munidpio de 
Parnahyl>a. 

(Vide o -nome GabeUo Branco) . 
Neste n1orro, alé1n de marmore de 

varias côres, ha nlina de ferro de boa 
qualidade. 

- Brarico.- Uma das cabeceiras do rio 
Bot01·óca: no municipio de S. Vicente. 

Aflluente do rio Parahyba, pela mar
gern direita: no municipio de Itanhaen. 

Cabeceira do rio Piroupa?:a: no mu
nicipio de Iguape. 
· Aflluentes do rio Una d'Aldêa, pela 
margem direita: no município de Iguape. 
Ha o de cúna e o de· baixo. 

Ha tam bem um rio Branco no mu
nicípio de Cananéa: com lindos saltos. 

Todos estes ribeirões, excepto o de 
Cananéa, têm na respectiva região, um 
companheiro denominado Preto. 

O Branco do rio Piroupava fórma 
com o Preto uma forquilha; e são as 
cabeceiras do mesmo Piroupa·va. 

Muito correntes. 
Branco, corrupção de Mbaraá-ngúe, 

«ruim ». De ·mbaraá, «crear enfermidade, 
ter ruindade», com ngúe o mesn10 que 
cúe, para exprilnir .preterito. 
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Allusivo a produzir doença, febres e 
maleitas. 

Brotas.-VHJa, fundada entre as duas 
vertentes do rio Jacaré-pipira-nn:rirn. 

Este rio, ainda a pequena distancia 
da villa, despenha-se por um terreno 
muHo accidentado, forn1ando nas suas 
successivas quedas uma série de saltos 
e de belJas ca~catas. 

Brotas, corrupção de Pór-a-óí-ta, 
«saltos torcidos». De pór, com o com
plemento de n ·(breve), conforme a liç.ão 
<lo padre A. R. MoNTOYA, em sua Arte 
de la lengua guarani, formando por-a, 
«saltar, dar quéda, salto», ói -ta, deri
vado de óí , «torcer;>, com o suffixo ta 

Bugio, corruptéla <le J.lfbo-íigi, «aper- " 
tado". De nlbo, particula activa, í'igi, 
«apertado, duro». Por contracção .. lvlb' -
1igi. O primeiro i tem som guttural. 

Allusivo a correr entre montes. 
E1u seu curso, recebe as aguas de 

dous mananciaes, no logar Jardi1n, nas
cidos de duas grutas ; de outros quatro, 
nas terras <lo sitio Cachoeira: de rnais 
don s, no sitio denominado Bugio; de um, 
no sitio Pedreira; e, finalmente, de mais 
dons, já quasi á sua fóz. 

No Co1·rasqiân ho tem elle a sua ori
gem principal. Seu curso é de seis ki
lometros. 

Apenas tem . tres pequenas cachoeiras. 

{breve) para fonnar supino. Por con- - Bugios.- Cachoejra, no rio J)arana-
tracção, P -r' -óí-ta. pane111a. 

Allusivo a essa successão de saltos Bugios, corruptéla de J11.bo-'tig1:, «aper-
no rio Jacaré-pipira-1nirim ; e os pri- tado». De mbo, partícula activa, i(qi, 
naeiros exploradores traduzira1n o nome «apertado, duro»~ Contrahido ern Mb'
em Salto, e outros depois corromperan1 íi:gi. O í tem som guttural. 
o nome tupi em Brotas, por causa do Allusivo ~ estreitar-se ahi C) rio, na 
som. extensão de quasi um kilometro, for

Brumado.-Corredeira no rio .llíogy
guassú : muito perigosa embora não o 
pareça. 

Brumado, corrupção de llíború-yâ-bo, 
«enganadora e dissimulada». De· tnború, 
«enganador, perigo occulto», yâ, « dis~ 
simular », com o snffixo bo (breve), para 
formar supino. 

Bufão.-Cachoeira, no· rio Parana
pane·1na, abaixo da fóz do rio Apiahy: 
no município de Itapéva da Faxina. 

B u fão, corrupção de ..Lll.buã, «levantar, 
estar em pé, fazer frente». O verbo é 
puã; mas é este um dos que mudam o 
p inicial em 1nb. 

Allusivo a ser formada por urn dique 
ou travessão de granito durissimo, no 
qual ha apenas um canal estreitíssimo, 
por onde as aguas precipitam-se, for
mando mais abaixo enormes e successi
vos rodomoinhos. 

Bugio.- Affluente do rio Jacuhy, pela 
margem direi ta, e este do rio Parahy
ti«nga, tambern pela margem direita: no 
inunicipio <le Cunha. 

mando passage1n perigosissima. 
Mais abaixo desta cachoeira, 4 kilo

n1etros 1nais ou menos, ha outra ca
choeira, que tern o inesmo norne, e é 
tão perigosa; formada entre dous lage
dos, que ahi estreitaqi o rio, deixando 
apeuas um canal profundo, con1 temiveis 
rorlomoin hos. 

Por serem duas cachoeiras, a cor
ruptéla foi no plural: Bugios. 

Buquira.·-Villa, conhecida hoje por 
Vilta das Rilrneiras, sem uma razão 
natural para isso. 

Esta villa está á margern esquerda 
do rio Buquira, antes de receber o ri
beirão Ferrão, nome tambem corrom
pido. 

Este rio divide-se em Buquirinha e 
em Buquira-Grande: é o grande salto 
quo os separa assim. O Buquirinha tem 
quatro cachoeiras importantes; alé1n de 
outras menores. 

Ha tambe1n a serra _ Buquira, que 
serve de divisa aos municipios <le Bu
quira e Caçapava. Nesta serr.a ha nü
nas de ferro. 
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E ha tambem a serra Buquira, no 
municipio de N azareth; tambem, co1no 
aquella, ramificação da serra Manti-. 
queira. 

O nome do rio, Buquira, é corruptéla 
de Bi-gui-rõ, «de alto a baixo». De bi, 
«alto», gui, «baixo, logar inferior», rõ, 
~pôr-se» . 

Allusivo ao grande salto que o divide 
en1 dous, c.omo acima está rnencionado. 

O no1ne das serras, Buquira; é cor
ruptéla de 111.bu-yê-guir-a, contrahido em 
J.1fb' -yí-guir-a. « ôco em baixo». _ De mbo, 
particula · activa, yí, «ÔCO », girir, «ern 
baixo», com o accrescin10 de a (breve) 
por acabar em consoante. 

Allusivo a cavernas. 

. Buquiri.-Nome de um logar no mu
nicipio de Lorena, proximo á serra. 

Tambem assim era denominada pelos 
indígenas a região que forma a ilha em 
que está situada a cidade de Santos. 
Dahi- a versão de macacos que, se
gundo frei GASPAR DA ~1ADRE DE DEOS, 
na·s J.1fe1norias para a historia da Ga-
1rUania de S. T 'icerde, se denominariam 
buriqu,,is, applicatla truncadan1ente á ex
plicação do nome Bert1:0.9a. 

(Vide o nome Bert'ioga). 
Buquiri, corruptéla de 1l1bo-quir-í, 

«Successivamente chuvoso» . De quir, 
«chover», í, posposição para exprimir 
perseverança; precedido de nzbo, para. 
tornar activo o verbo, exprimindo ao 
mesmo tempo «habito», apócope de 111/Joró, 
o mesmo que poró. 

Burú.- Affluente do rio Tieté, pela 
margen1 direita: nol3 inu11icipios de Porto 
Feliz e. de Itú. · 

de J.víbi-:ru, é que produziu a corrupção 
snpra. 

Butá-Affl uente do rio Parahyba, 
pela margem esquerda: no município de 
S. José dos Campos. 

Butá, corruptéla de J.l1bo-ürí, «faz de
gráu ». De mbo, parti cu la de composição 
para tornar activo o verbo, itá, «ser em 
forma de estante, ter pilares, formar 
degráus, ou cousa que. se estriha en1 
outra ». Por contracção Mb'-itá; tendo 
son1 guttural o i. 

Allusivo a cahirem da serra suas aguas 
com ou sobre um salto de tres n1etros 
de aJ~ura, e outros menores. 

Butá é tambem o alto do morro An
daráquara no município de N azareth. 

(Vide o nome Andaraquára) . 

Buturussú.-Serra, no município de 
Itauluzen. 

Buturussú, corrupção de lbiti-ruçú, 
«serra grande». De ibi#, «serra», riu;-ú, 
«grande, largo», precedido de r, por ser 
neeessario na composição rla palavra, a 
firn de separar duas vogaes. · 
· Allusiva a ser extensa, alta e larga. 

BUzios.- Pequena ilha, dividida ap
parentemente em duas por causa de 
uma depressão no centro: a leste da 
ilha. S. Sebastião. 

Figurando d nas, e por serem muito . 
pequenas e razas, os indígenas a deno-
111i11aran1 lJú -bo, «Sahi<las debaixo d'agua», 
isto é, «surgidas do. 1nar». Os portu
guezes, ouvindo o som da palavra, pen
saran1 ser buxios, esquecendo-se de que 
bu-;;io é de origem africana: e assim fica
ra1H com esse non1e. Alguns escrevem, 
ainda com maior corrupção, Búgios, por-

tTá li escripto Bulgrú! que os africanos pronunciam bú}iis. 
Burú, corrupção de J.líbi-ru, «rodo- . Bú-bo, verbal deridarlo de abú, «sa-

1noinho». De 1ubi, o mesmo que pi, hir debaixo d'agua» com o suflixo bo 
«centro, fundo », rü, «revolver». (breve) para forn1ar supino, ou antes, 

Ha no rio Tieté, proximo á fóz deste. para exprin1ir o rnodo de· estar. 
seu af:Jluente, a corredeira Burú, que é Co1n efl'eito, estes ilhéos, de tão razos, 
corruptéla tambem de J!/.bi-rii. são vistos no meio das ondas como sur-

Tanto no ribeirão, como na corredeira, gindo <lo mergulho, a proporção que o 
ha rnuitos rodomoinhos. O som guttural navegante aproxima-se de cada um. 
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Caáguassú.--Affluente do rio 80- Allusivo a ter forte declive, e a ser 

rocaba, pela margern esquerda: no mu- por isso sempre corrente. 
nicipio de Sorocaba. Alguns têm escripto 
com. menos incorrecçâo Cuáguassú. Cabello-branco.-Morro granitico, 

Atlluente do rio Jundiahy, pela mar- á n1arge1n esquerda do rio Juquery: no 
gern esquerda: entre os municipios de muoicipio de S. Paulo. 
Cabreúva e de Jundiahy. Ha ahi tan1- · Cabello-Branco, corrupção de Quâ-
bern nm morro com este noine. bi-ba11q-ca, «torcido e ponta alta». De 

(Vide o nome Caguassú). quâ, «ponta», bi, «levantar, elevar, alçar, 
Uma das cabeceiras do ribeirão Jun- alto», bang, «tor.Ger» levado ao supino 

diov,ira, pela marge1n direita, no n1uní- pelo accrescimo da partícula ca (breve). 
cipio de Jundiahy. O som do u de quâ é quasi imper

Cuáguassú, con1 referencia a curso ceptivel. 
d'agua, é corruptéla de· Quâ-quâ-çú, Allusivo a não se mostrar bem erecto, 
«poços ou fojos, com altos e baixos». e a ser altamente ponteagudo. 

· De qua, «poço, fojo», çú, «altos e bai- A corrupção foi operada pelo facto de 
xos». QUa, repetido, é para assignalar ser composto esse n1orro de schistos ar
a frequencia, successivamente ou em 1nui- gillosos e de quartzitos, niostrando no 
tos Jogares, segundo a lição do padre alto ele1nentos calcareos. 
A. R. DE MONTOYA em sua Arte de la 
lengua guarani. 

Allusivo aos peraús nesses ribeirões. 

Cabaços.-Affluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem . esquerda : no 
município de Xiririba. 

Cabaços, corruptéla de Caláqua, «cor
rente, veloz». 

Allusivo á grande correnteza de suas 
aguas. · 

En1 frente á fóz deste rio ha uma • 
pequena ilha, que traz · hoje o mesmo 
nome Cabaços. 

Cabeça.·-AffluPnte do rio Cori1nba
tehy, pela margen1 direita: no · 1nunici
pio do Rio Claro. 

Gàbeça, corrupção de Quab-êce, «Sue .. 
cessivamente corrente». De q·aab, «pas
sar, correr», éce, o n1esrno que hêce, o 
mesmo que rehê, «successiva1nente». · 

, 

Caboçú.-Afiluente do rio Guapira, 
pela 1nargem esquerda: nasce nos 1nor
ros denonlinados Perucàia, e corre en
tre os municípios de S. Paulo e da Con
ceição dos Guarulhos. 

E' tan1bern o nome de. urn ribeirão 
affluente do rio 1'ieté, pela tnargem di
reita, na freguezia de N. S. do O': mu
nicípio de S. Paulo. 
. E' tarnbern o nome de um ribeirão 
que, nascendo na serra Cubatão, banha 
o municipio de Santos e desagua no 
furo Bertioga. · 

Ha, na provincia, outros cursos d'agua 
com esse nome. 

Caboçú, corruptéla de Guâà-buçú, «en
seada larga». De guâà, «enseada, alaga
diço», buçú, «largo, grande», o 1nesmo 
que uçú. 

O primeiro ribeirão é o que serve de 
divisa aos n1unicipios de S. Paulo e d·a 
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Conceição dos Guarulhos. Depois da sua 
confluencia com o Tremembé, este toma 
o nome de Guapira. 

(Vide o nome Guapira). 

Cabras. -Morro, no municipio de 
Itatiba. 

Morro, no municipio de S. Vicente. 
Morro, no m unicipio de Atibaia. 
Ilha pequena, no oceano; do n1unici

pio de Ubatuba. 
Ilha pequena, no oceano; do munici

pio de S. Sebastião, ao sul. 
Ilha pequena, no oceano; muito pro

xima á barra da Enseada, na ilha Guairn
bê ou de Santo Amaro; do mnnicipio 
de Santos. 

Cabras, corrupção de Quâ-bae, «ponte
agudo». De quâ, «apontar, ter ponta», com 
o suffixo bae (breve) para formar supi~o. 

Allusivo a não serem razos. 
Os morros são pedregosos. 
As ilhas são de margens graníticas e 

altas; rotleiadas de profundidade. Ape
nas a do sul de S. Sebastião ten1 na 
face oriental um arrecife que se pro
longa, sob as aguas, para o canal. 

. 
Cabreúva.- Villa situada á 1nargen1 

esquerda do ribeirão Cabreítva, afiluente 
do rio '1.1ieté, pela ni.argen1 direita. O 
nome é do ribeirão. 

Este nome nada tem com a arvore 
cabreú1;a, alta, de cerne vermelho, resi
nosa, conhecida na sciencia por J.vlyro_
carpus frondosus e J'lliyrocarpus /asti
giatus: da familia das leguminosas. 

Segundo MARTIUS, no seu Glossario 
ling. brasil., este nome significa «arvqre 
onde pousa o passaro caburé» ! E' boa ... 

Cabreúva, corrupção de Qua-ába-ré
i~-bae, «corre lento e é sujo». De qua, 
«correr, passar», ába particula de parti-

. cipio, para exprimir neste caso o modo, 
ré, «tardar, ser lento, vagaroso», para 
caracterisar o modo de correr, ,,;i, «ser 
sujo, n1anchado», com a particula bae 
(breve), para exprünir o que é. O qua 
sôa como ca. 

E' o inverso de qua-'bá'-quâ, ou como 
o escreve o padre A. R. DE J\tloNTOYA, 
cabáqua, «muito corrente», por ser a 
repetição do verbo áqua, «correr». 

Allusivo a correrem lentas as suas 
agnas, sobre terreno de varzea e mas
sapé preto e1n grande parte, e portanto 
SUJaS. 

Cabreúva.-Morro entre os munici
pios de. N azareth, de Mogy das Cruzes 
e de Conceição dos Guarulhos. 

(Vide o norne Guavirutuba). 
Cabreúra, corrupção de Quâ-bi'r-ii-bo, 

«ponta alta en1 resvaladoiro». De quâ 
«ponta» bir, «elevar, alçar, levantar», 
ii, «resvalar», bo (breve) para exprinlir 
o modo de estar. 

Caçapava.- Cidade, á margem da 
estrada de ferro S. Paulo e Rio de Ja
ne1 ro, entre S. José dos Campos e Tau
baté. 

Da antiga povoação dista a actual 
cerca de nina 1egua: é hoje conhecida 
por Caçapa1.'a velha. 

Caçapava, corruptéla de Caá-haçá
paba, «travessia de monte». De caá, 
«monte», haçdb, o mesmo que taçá 
«passar, attravessar», pába, o mesmo 
que 6,ba, «logar onde»; e é pába, por
que haçáb acaba em b, e portanto, se
gundo a regra ensinada pelo padre 
Luiz FIGUEIRA, em sua Arte de gram
rnatica da lingua brasi#ca, n1uda o & 
em p para formar o verbal pába. 

A acção ou o logar de atravessar é 
sempre haçapába. Se é simplesmente 
«travessia dP. rio », dizem, I-haçá-pába; 
se é «travessia de montes», dizem, Caá
huçá-pába, por contracção Caá-'çá-pába. 

Allusivo a ter sido por ahi o travessio 
entre as serras Itapeva e Mantiqueira. 

Caçaquéra- Logar alagadiço, no mu
nicípio de S. Bernardo. 

Caçaquéra, corruptéla de Gu-açái 
quér-a, «esparzido e parado». De gu, 
reciproco para expritnir a acção da . '~ . cousa en1 s1 mesma, aça't, «esparz1r, es-
palhar, estender», quér, «dorn1ir, estar 
quieto», com o a.ccrescimo de a (breve) 
por acabar en1 consoante. 

Allusivo ás aguas pluviaes que ahi ac
cumularr1, se espalham, ficam paradas, e 
são depois absorvidas pelos raios solares. 

Cachimbo.-(Vide o nome Caxvmbo). 
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Cachoeira.- - Atlfuente d.o n o Ati- «quebra dui:o com estrondo ». De cá, 
/J(J..ia, pela tnargem direita: no mun1c1p10 «quebrar», tã, apócope de tatã, «duro», 
de Santo Antonio da Cachoeira. 111.' mar- ndú, «estrondo», pe- (breve), posposição 
gem esquerda deste ribeirão está a ci- significando «com». Tanto MoRAES, 
dade deste nome. , como AuLETE, dize1n que cataditpa é 

Affluente do rio At'ibaia, pela margem de formação grega., kata-doupos, «som 
esquerda: no n1unicipio de Itati~a. Desde do que cahe con1 ruido»; e LITTRÉ, em 
este ribeirão eleva-se em amphitheatro seu Dictionaire de ~ lan_que française, 
a col1ina, sobre a qual está assen tada o confirma. Etn tal caso, cumpre reco
a cidade de Itatiba. · nbecer a coincidencia da formação grega 

Affluente do rio T1tr1JO, pela n1argem com a formação tupi, para e..xprirnir o 
esquerda: no municipio <lo Espirito Santo mesmo facto. E', porém, digno de nota 
de Barretos. A' margem deste ribeirão .que os classicos citados por MoRAES na 
ha uma lagôa, tan1bem com o nome palavra Catadúpa, são posteriores á des
Cachoeira, tomado do ri hei rã o. coherta do. Brazil ; e, pois, é possivel 

Affluente d~ rio Sapucohy, pela mar- que nisso a formação tupi haja infl~ido 
gem esquerda: no municipio de J{atataes. de algum modo. · 

Afiluente do rio Parahyba, pela mar- Em summa: o nome cachoeira é tQpi. 
gem direita: no municipio de Bocaina. 

Affluente do rio Ribeira de Iguape, 
pela margem direita: no muniripio de 
Iguape. · 

Affluente do rio '1.'remeuzbP, pela mar
gem direita: no n1unicipio de S·. Paulo. 

(Vide o non1e Trenw1ub19. 
Rio, no municipio de Oananéa; des

agua no mar Aririaia. Ten1 saltos de 
alguns metros de altura. 

Cachoeira, corruptéla de Cá-tã-iiêre, 
«quebra duro e derrama-se». De cá, 
<1 quebrar», tã, apócope de tatã, 1nuito 
usada na língua tupi para composição 
de nomes, «duro, rijo, forte», iiêre, 
«derramar». Por causa de som guttural 
de iiêre, o t' sôa como ;,·. 

Allusivo a descerem as aguas, de quéda 
em quéda, de poço e 111 poço, derraman-
do- se successivarnente. . 

A palavra cachoei'ra, portanto, nunca 
foi portugueza: e a prova disso está 
e1n que ~loRAES e AuLETE, para assi
gnalaren1-lhe a origem, inventara111, em 
seus Diccionarios da L'i11gua Portugue~a, 
a palavra composta Cacltâo-eira: de ca
chão, significaudo «agua em borbulhão 
depois de despenhada». Neste sentido 
foi usada só pelo padre A NTONIO VIEI
RA (*), depois de ter e::;tado no Brazi1, 
a palavra cachão. 

Por igual, a palavra caladú pa parece 
tambem · de origem tupi: cá-tã-udú-pe, 

. 
(' ) Bahiano ou rorluguez ? 

.. 

.Cachoeira da Escada.-Rio que 
serve de divisa ás provincias de Rio de 
Janeiro e de S. Paulo, no Jittoral. 

Carhoe'ira da Escada, corrupção de 
Cá·tâ-üere-yo-itá, «quebra duro derra
n1ando-se de degráu em de~ráu » . De 
oá, «quebrar », tã, «duro », iiêre, «derra
mar», 1JO, reciproco, para exprimir com
municaçào de uns com outros, e plural, 
itd, «armação, degráus, pilares, cousa 
em que outra se estriba». 

Allusivo a descer sobre uma série 
successiva de periras talhadas em fórma 
de degráns. · 

Cachoeirinha.- Aflluente do rio Ati
baia, pela margem esquerda: · no muni
cipio de Nazat·eth. 

E' Cachoeira, con1 diminutivo cm por
tuguez. 

Cáco.-- :Morro, no n1unicipio de Ipo-
ranga. 

Cáco, corruptéla de Cá-cuc, «o que
brado ». De cá, «quebrar, abrir», cúe, 
particu la de preterito. 

Mesn10 a palavra cáco, uo sentido de 
r;ousas queúradas, não é portugueza, se
nã.o tupi, como acima se vê. 

Allw:iivo à ser derrocado em alguns 
logares (*). 

(') Esla expHctu;ão estava riscada e com a seguin te nota: 
« Itisquei. l\Ias, segundo i 11 Ior111t1~·ão, o nome Caoo que 

tem o morro, prov(>m' de 11111 individuo que lá era situado. 
Coutiui'10, porém, a entender lJUC a palavra porLugucr.a caco 
é de origem tupi> • 
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Caconde.--C~idade, desmembrada ein 
1864 do n1 unicipio de · Casa-Branca. 

Está situada a tres kilon1etros do Rio 
Pardo. 

Caconde é corrupção de QUa,-aqueó
nd-ê, «quf\brada bem notave!, por on<le 
passam n1uitos». De qua-'queó, «passa
rem muitos», nd, intercalação para ligar 
o ó ao e, por causa da nasalidade da 
pronuncia da palavra anterior, é, «dis
tincto, á parte». Tamben1 é escripto Ca
qi'1eó, segundo o· padre A. R. DE l\iloN
T o Y A, e m seu :Pe.<; o r.o de la le 11,q un. .<JUa
r ani. Por contracção, Ca-'qu'ó-nd-ê. 

(Vide Guaxupé). 
Allusivo á quebrada da serra Cubu

tâo, servindo de passagem geral a todos 
naquella região. Nessa depres::;ão da serra 
corre um affluente do Rio Pardo, pela 
margem direita. 

A cinco kilometros da cidade, ha a 
fonnosa cataracta, conhecida pelo nome 
corrupto Varadouro, no Rio Pardo. De 
60 metros · de largura, que na média te1n 
este rio, estreiLa-se ahi, em canal de B 
a 5, aberto na rocha, na t>xtensão de 
pouco ip.ais de 100 metros, fazêudo as 
aguas grande rui do e ro<lomoinhos. Nas 
repontas das enchentes o~ peixes l uctam, 
á entrada desse estreito-irara serern os 
primeiros a subi l-o. " 

Varadouro, corruptéla de Y.;.yâr-a-yu
ru, «Colhido ern e8treitQ revulto». De 
y, relativo, y âr-a, infinitivo do verbo 
yâr, «colher, reunir», yu, «estreitar, fa-
zer pescoço ou garganta», rü, «revol
ver-se». O a final de yâr-a é breve. 

Cadeada.- Serra, no n1unicipio de 
Cananéa, servindo de divjsa_, pela sua 
ramificação Tapiuhocapa. entre as pro
víncias de S. Paulo e de Paraná. 

Cadeada, corrupção de Quâ-ndi-á
bae, «muitàs pontas, e tortuosa~. De 
quâ, «ponta», udi, ~muitos» , à, «torcer», 
com a partícula bae (breve) para formar 
particípio, significando «O que». 

Com effeito, esta serra, de altitude 
superior a 800 metros, ten1 muitos picos; 
e ramifica-se, com tortuosidades, para 
diversos pontos, inclusive para 0 litto
ral, onde fórma promontorios, como o 
que se vê da ·rilla de Cananéa. 

Caetano.-Afftuente do· rio Juque
ryquerê: no município de S. Sebàstião. 

Caetano, corrupção de Ouá-atã-mo, 
«duro no ineio». De cuá; «meio entre 
os extremos'> , atã-n10, verbal derivado 
de atâ, «Ser duro», com o suffixo mo 
(breve) para formar supino, por ser nasal 
a 1ettra ã da palavra· anterior. · 

Allusivo a ter. este ribeirão gargantas 
graniticas entre a nascente e à fóz, 
n1esmo no meio, entre esses extremos. 

Nada . ten1 egnalmente este nome co1n 
a arvore de matto virgem, nomeada tan1-
bem corruptan1ente Caetano, cuja ma
deira é empregada em frecháes. 

Caeté.-Ribeirão que, nascendo n-a 
serra marítima, desagua no rio denomi
nado Bertioga, munic1pio de Santos. 

Nada tem este nome com o caité, 
cujas folhas servem para for~&r os yacá, 
ou jn.cd. E' ta1nbem conhecido por ba-
1uine1·ra do nzatto, por causa da fórma. 
Da familia das ~iusaceas. 

CaP.té, corruptéla de Quâ-eté, «cau
daloso». l)e quâ infinitivo, de aquâ, 
«correr», P.té, para exprimir o superla
tivo sen1pre que é repetido ou que se 
junta a verbos corno neste caso. 

Este ribeirão é tão caudaloso que 
suas aguas formam o denominado Largo 
do Caeté. 

Segundo o systema dos indigenas, 
dando denotninações con1 som quasi iden
tico, mas com significa~ão diversa a la
gares da mesma região, Caeté, com re
ferencia a este Largo~ é corruptéla de 
Qua-eté, «poço grande». De qUa, «poço, 
fojo, buraco», eté, ,, grande, verdadeiro, 
forte». 

Dizer L argo do Caeté é uma redun
dancia. 

Caetétuba.- Dairro, no município de 
Atibaia. 

Este nome do bairro é tirado de um 
morro «completamente quebrado e dei
tado». De cd, «quebrar», eté-i, «inteira
mente, completamente», tuba, infinitivo 
do verbo ayub, «estar deitado, estar no 
chão»: Cá-eté-i-tuba. Nada tem tambern 
com o caitlf, vegetal. 
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l\f esmo na estrada que atravessa esse 
bairrô, ha espalhadas n1uitas pedras sol
tas, denotando ter por causa um grande 
derrocamento. 

Cafundó.- Affiuente do Rio do Peixe, 
pela margem esquerda: nos mun1c1p10s 
de Patrocínio de Santa I sabel e de S. 
José dos Campos. 

Affluente do Rio Pardo, pela margetn 
di1:eita: no inunicipio de S. José do Rio 
Pardo. 

Cafundó, corrupção de Quái-yí-nd-óg, 
«talhado e em concavidades tapadas ». 
De quáí, «Cortar, t:.ilhar », ?JÍ, <'concavi~ 
<lad(•, oco, a.bertura natural », nd, inter
calação nasal, óg, «tapar». O yí tem som 
guttnral. 

Allusivo a correre1n entre barrancas 
altas, a prumo, como que talhadas por 
baixo de rochas que lhes tapam o leito 
em varias logares. 

· .Caguassú.-Nome de vanos mor
ros na prov1nc1a. 

Caguassú, corruptéla de Caá-guaçú, 
«morro grande» ou «matto grosso». · 

CAI 

Cahucáia.- Morro entre os munici
pios de Cotia e de Una • 

. Cahutá'ia, corruptéla de Quai-quai-a, 
«cingido por todos os lados» . De quai, 
«ci ngir», repetido para exprimir super
lati vo, com o accrescimo de a (breve) 
para formar infinitivo. 

All usivo á sua estructura granitica. 

Cahy.- Affluente do ribeiro . Cururú 
ou Pinhal, e este do rio .'li'.eté, pela 
margem direita: entre os municípios de 
Cabreu\'a e de Jundiahy. 

Cahy, corruptéla de Cá-í, «constan
temente quebrado». De cá, «quebrar, 
abrir», í, posposição para exprin1ir per
~everança no facto. 

Allusivo a alargar-se em muitos lo
gares, derramando suas aguas pelas 
margens. 

Calassica.- TJogar no mun1c1pio cte 
Santos, nas cabeceiras do rio ltapanhaú. 

Cai'ass'ica, corruptéla ~e Caá-ci-ca, 
q.morros pegados». De caá, «n1orro», ti. 
«pegar», co1n o suffixo ca (breve) para 
formar supino. 

Ha com este nome um rnorro proximo Caiobá.-Morro elevado que marca 
á cidade de S. Pau)o. P.or existir ainda a extremidade da maior das ramifica
por esse lado uma certa ext~nsão de çõ~s da serra ltatins, a qual se desdo-
1natta, alguns titulos o denon1inaram bra para sudoeste. E' fronteiro ao canal, 
~1J!Jatto grosso.. na margem esquerda do rio Ribm:ra de 

Mni~os quereriam que Caguassú fosse fquape, formando éabo na foz do rio 
corruptéla de Canguaçú ou Canguçú, Guaratuba. 
carniceiro da especie 1nbaracayá, do ge- Tatnbem este rio é denominado Bre
nero F_eli's. ou onça: assi1n denominado y'aituba por causa de un1a lagoa pequena, 
pelo~ ind1~enas, de acang, « cabeç~ » , que existe no alto deste morro. 
uaçu ?ll i~çu, «grand~, grossa», con~ec1da Ca'iobá, corruptéla de Cad-hobá, «mon
na .scienc1a por felt.s pardale~ . . Tanto te aberto ». De cari, «münte» hobá 
mais que este quadrupede carniceiro ha- «aberto ». · ' ' 
bitaria tambem esse morro e os res- Os indígenas, para dizerem «monte 
pectivos mattos. ·claro », usam da phrase Caá-catú-hobá; . 

O nome Caá-guaçú, não é, porém, e, pois, catú é simples accrescimo para 
mencionado em documeutos antigos~ sim, exprimir superlativo. A palavra hobá 
o <le .Itayassupeba, corruptéla de ltá- significa «aberto, desentulha<lo, despe
guaçú-pé-bae, «penhasco chato, chapa- gado, claro, lucido». Assim, nn1 morro 
dão», allusivo á sua parte superior. isolado, sem estar pegado ·á serra ou a 

(Vide .ltayassupeba). outro monte, é caá-hobá. 
Exactamente, este monte Caiobá é 

Cahêpupú. - (Vide o non1e Cai- isolado, e. portanto aberto de todos os 
pupú). lados. 
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Caipupú.- ·Serra, no município da 
Conceição de Itanhaen. 

Caipupú, corruptéla de Caá-popú , 
«monte que sôa ôco >} . De caá, «monte», 

, A A popu, «O que soa oco». 
Já li escripto tambern Cahêpupú. 

Cairossú.-N orne de bairros na pro
vincia de S. Paulo. 

Cairossú, corrupção de Caá-yurú-oçú, 
· «entrada grande ou lar~a do monte». 

De caá, «monte», yuru, «bocca, entrn
d·a», oçú, <'granrle, largo». Por contrac
ção, Caá-yuru -'çú. 

E8ses logares era m assim nomeados 
e assignalados, para a certeza das com
municações. 

Cajú.-V crtente do ribeirão Itairn: 
no município de Parnahyba. Nasce junto 
ao morro Jaraguá-nzirinz; e, quando en
grossa, e co1neça a quéda, toma o non1e 
Itaim. 

Cajú, corruptéla de Acú-?fú, «tépido». 
Allusivo a serem caldas suas aguas. 

Com effeito nasce em morro aurífero. 
(Vide o nome Itai1n). 

Cajurú.-Villa á margem do ribei
rão das 11!.ortes, distante um quarto de 
legua do que traz o .J norne Cajurú, e 
que é affluente do Rio Pardo, pela mar
gem direita: entre os 1nunicipios de Ca
jurú e de S. Simão. 

Segundo frei l!1RANcrsco DOS PRAZE
RES l\tIARANHÃO, em seu Glossario das 
palavras ind1:genrts, o nome Caju1·ú 
significa «n1atto triste e feio ». E MAR

TIUS, em seu Gloss. Ling. Eras., escre
veu significar « matto de papagaios» ! 
- de caá, «rnatto», aJurú, «papagaio». 

Tudo isto não tem razão de Rer. Errou 
tanto utn como outro. 

Mais procedencia teria a derivação do 
norne do um arbusto proprio dos terre
nos siliciosos: q,jurú, guajnrú, vafurú, 
gagerú, guajuri; nornes estes mais ou 
menos corruptos. Da familia das Roza
ceas : conhecido na sciencia por nzulti
caulio icaco. Do arbusto viria o nome 
ao ribeirão; pois que ha, com effeito, 
ali esse arbusto com fructos adstrin
gentes. 

Porém, o nome Cafurú não é do ri
beirão; este o· traz emprestado. 

Caju rú, corru ptéla de Caá-yurú, « boc
ca ou quebrada do monte». De caá, 
«monte }> , yu rú , « bocca, entradà». 

Com effeito: á quebrada eia serra é 
a posição ou situação do logar; quer o 
antigo arraial, á margem esquerda do 
ribeirão Cajurú, quer a actual villa, á 
margem direita do ribeirão das MortP.s. 

.N' o Itinerario da riagenz terrestre, da 
cidade de Santos, na pro1;incia de S. 
Paulo, a Cu11abá, capital da pro1vincia 
de JYiatto Grosso, pelos engenheiros major 
J. M. DA S. REIS e capitão J. DA GAMA 
LoBo D'EçA, em 1857, ha os seguintes 
trechos: 

«A' meia 1egua do Catingueiro, pa's
sa-se pela ponte que transpõe o ribeirão 
do Cubatão, o qual borda o serrote do 
mesmo nome, e u1n quarto além o ri
beirão das Mortes, que corre sobre Iage. 
Deixando o ribeirão das Mortes, cami
nha-se um quarto de legua até o ar
raial do Cajurú, e passa-se o ribeirão 
do mesmo nome, correndo sobre arêa, e 
permit.tindo passagem a váo, e uma legua 
alé1n o corrego e rancho do logar cha-
mado-Lage». , 

O nome Cajurú, em su1nma, assignala 
sómente a entrada para o travessjo do 
monte. 

Calhetas.- Praia, ao sul da cidade 
de S. Sebastião. 

Calhetas, corrupção de Caá-yhP-yi-ta, 
«monte rasgado ». De c:aá, «monte », 
yheyi-ta, supino do verbo hey 1:, «rasgar », 
precedido do y relativo, e fechado pelo 
suflixo ta (breve) por causa do i com · 
accento circumflexo. 

As praias são interrompidas por mon
tes que se prolongam até ao mar; e, 
pois, o non1e caá-yhej)i-ta é allusivo a 
serem rasgados os montes ou morrop 
divisorios dessa praia com a septentrio
nal H a rueridional, Toque-:J'oque-Pequeno 
e loque-Toque-Grande. 

(Vide estes dous nomes). 

Camandocaia.-Affluente do rio Ja
guary, pela margem direita; pelo que é 
tamberri nomeado Jaguary-rnirirn: entre 
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os 1nun1c1p1os de Bragança, de Amparo, 
Soccorro e ltiogy-rnirim. · 

lJ m sen affiuente, pela n1argem direita, 
traz o nome Camandoca-ia-nlirin": serve 
de divisa aos mnnicipios do Amparo, 
Serra-Negra e lVIogy-mirim. 

Segundo alguns, Ca'lnan docaia signi
fica «terras fertei s» . Segundo outros, si
gnifi ca «feijão queimado »: de ciu11an dá, 
«feij ào», cáia, «queimar». 

Induzido por esses dons erros, n1as 
nã.o para seguil-os, suppuz que seria 
corruptéla de Caá--rnondó-cáia, «Sitio de 
queimada para caçar». De car,i,-mondó, 
«caçar», cáia, «queimar ». Com effeito, 
os indígenas usavam fa zer quein1adas 
para caçarem en1 abundancia, e assim 
reuniren1 grandes provisões. 

Apanhados os anirnaes, os 1noqueavam. 
Moquear é assar a fogo lento, sobre 
uma grelha de rnadeira, deuonlinada 1no
caetá ou só nzocae; geralmen te de fórm a 
triangular, descançando cada angulo em 
uma pedra ou em unia forquilha de 
madeira resistente ao fogo. Assim as
sados o peixe e a carne, conservavan1 
esses alimenticios sem sal alguin, du
rante algurn tempo. A palavra rnoq-uear , 
hoje 'aportuguezada, vem de mocaê, «sec
car, enxugar, tostar», td, contracção de 
tátá, «fogo» . 

lVIa s, conforme o systema que empre
gavam para as denominações, os incli
genas não cogitavam da «queimada para 
caçar», por mais abundante de caça que 
houvesse sido essa região. 

Caniandocaia é corruptéla de Quâ-· 
1uã-nd-o-quáí-a, «gargantas, impedimen
tos e poços». De quâ, «poço, fojo, 
buraco» , 1nã, «impedimentos», nd, inter
calação nasal, o, reciproco, quái -a, in
finitivo, sem caso, de quáí, «fazer cin
tura, garganta, e$treitar· apertando >? . O 
u de quá e de quáí-a é pronunciado 
quasi imperceptivelmente. 

Allusivo a correr entre rnontes, com 
gargantas en1 que as aguas se precipi
tam para depois cahiren1 encachoeiradas, 
formando poços. 

Cambahúva.--Affluente do ribeirão 
Das ( 1ruxes, e este do rio Mogy-guassú, 

pela margem esquerda: no municipio de 
J a botica hal. 

Ca1ubahú'va, corrupção de Gu-a1nbii
ii-bo, «margens resvaladias». De yu, re
ciproco, para ex primir as duas margens, 
a 1nhii, « lacl o, custado », ií, « resvalar», 
/Jo (breve) para formar supino. 

Ali usivo a ter as n1argens em resva
la douro, e lodosas. 

Cambaiuvoca.-Morro, no 1nunici
pio de J aboticabal. 

Cachoeira no rio Tú!té, abaixo da fó.z 
do rio dos Poreos, no mesn10 município. 

Ca1nbaiuvoca, corrnptéla de _Gu-a1nbi'i
bo,r;ca, «fenrlido ao lado». De gu, reci
proco, arnbii, «lado, costado», bóg, «fen
der- se, gretar-se, abrir-s.e», levado ao 
supino pelo accrescin10 de ca (breve). 

Quanto ao morro, o nome é allusivo 
a grutas que nelle existem, bem como 
ás fendas que n1os tra. 

Quanto á cachoeira, o nome allude ao 
canal que se mostra aberto ao lacto, 
entre os arrecifes e a margem do rio. 

Cambará. - Affiuente do ribeirão 
Paraty, pela margem direita: no rr1uni
cipio de Jacarehy. 

Carnbará, corruptéla de Guâà-.1n báraá, 
«alagadiços pestilentos». De ,quâà, « en
seada, alagadiço», nibáraá, «doença, en
fermidade, febres palustres». 

Allusivo a produzirem febres as suas 
aguas transbordadas e paradas nas en
seadas. 

Hoje tem o nome R e1nedios, por causa 
da Capella que existe em suas cabecei
ras ou vertentes. 

Cambaropy.-R1o que, nascendo na 
serra A ririáia, corre no rnunicipio de 
Cananéa, e desagua no mar conhecido 
tam bem por Aririáia. 

Segundo MARTIUS, em seu Gloss. Ling. 
B ras., este norne significa «peixe de es
camas». 

Carnbaropy, corrupção de Ctunau1bú
rupí, «com bolhas». De caniarnbú, «em
pôla, bolha», rupí, posposição signifi
cando «com». 

Allusivo ao fa cto de fazerem bolhas 
en1 empôlas as aguas deste rio, certa
mente por serem mineraes. 
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Camberihú. - Ilha pequeuina, em 
uma enseada, a leste da ilha Curdoxn. 

Oaniberihú, corruptéla de Paü-mbo
riahú, «ilha esteril». De pau, «ilha». 
'lrtboriahú, «pobrPz::t, esterilidade, sem 
prestüno». 

Cambixa .--Afflnente do rio Una da 
Aldêa: no município de Iguape. 

Oarubixa, corrupção de Ou1nbi-ca, «for
qneaJo». De hacan1bi, «fazer forquilha, 
forquear», com o suffixo ca (breve) para 
formar supino, perdendo por isso o ha 
inicial. "' 

Allusivo a ter dous braços em for
quilh~. 

Cambory.- Pequeno ribeirão que 
nasce na 5erra 1naritima e que des::igua 
no canal da Uertioga; no n1unicip10 Je 
Santos . 

Pequeno ribeirão que nasce na serra 
n1aritima e desagua no oceauo; no mu

. nic.ipio de S. Sebastião. 
Aflluente do rio Itanhaen, pela mar

gem direita: no mnnicipio de Itanhaen. 
E' conhecido por Can1bury-guassú. 

Ca11tbory, corruptéla de Gu-antbi-ri, 
«Successivamente apertado». De. gu, re
ciproco, para exprirnír as duas n1argens, 
a1nbi, «apertar entre dnas cousas», r /, 
o mosmo que 1rehé, «succes1:>ivamente». 

Allusivo a correrem suas aguas suc
cessivamente, entre margens altas. 

Cambuçá. -Afrluente do ribeirão 
Anna da Costa : no 111unicipio de Iguape. 

Ca1nbuçá, corru ptéla de Gn-arhbii-çáí, 
«an1bas as margens estendidas». De gú, 
recipr~co, anibií , ,<da<lo», çáí, «estender, 
esparz1r » . 

Allusivo a ter baixas as margen:5; de 
sorte que com as chuvas as aguas se 
esparzem. 

Por isso, é mais uma lagou corrente 
do que propriarnente um ribeirão. 

Cambucy.- 1\iorro proximo á cidade 
de S. Paulo, ao sul. 

. A.f:fluente do rio 1.a1nanduatehy, pela 
margem esquerda, logo en1 seguida a 
aquelle n101To. 

Can1bucy, nome do n1orro, é corru
ptéla dê Gu-â-1nb-y-cy, «empinado en1 

resvaladouro » .. De gu, para exprimir neste 
caso o modo de estar, à, -.e1npinar, estar 
erecto », nzb, i ntercalação nasal para ligar 
a y relativo, cy, «resvalar». 

Allu~ivo ás suas encostas alcantiladas. 
Carnbucy, nome do corrf'go, é corru

ptéla de Gu-â - rnbic[J, «fundo liso e 
margens empinadas». De gu, reciproco, 
para exprimir as duas margens, ã, «em
pinar», 1nbicy, o niesn10 qu e JJÜ:y, «fundo 
liso», n1udado o p eni nzb por causa do 
sorn nasal de ã. 

Allusivo a correr livremente, se1n ern
baraço algum, entre margens altas. 

Cambuhy.--1\tiorro, no municipio <le 
4raraq uara. 

Ca1t1buh.1J, corruptéla de Gu-â-mboí, 
«de::;pegado e empinado». De gu, para 
expri.rnir o modo de estar, à, «empinar», 
1nboí, «despegar, separar, cortar ». 

Allusivo a ser separadQ da serra, tendo 
alcantiladas fü:> encostas . 

Ca mbury.-Ilha pequenina, na fóz 
do pequeno ribeirão que traz, no som, 
'qunsi o mesmo norno : no município de 
S. Sebasti ão. 

Cu1nbury, corruptéla de Quâ-nibiri, 
«lHil pouco pequenita». De quâ, «pe
qu0nita», nzbiri, «u111 pouco». O pri 
meiro i de 1nbiri, t.em som guttural, 
por existir na palavra um segundo i, 
conforrne a lição do padre A. R. DE 

:l\1oNTOYA, r.n1 sua Arte de la le11gua 
gaaran,i. Dahi o som Q' â-rnburi. O u 
de (J'Uâ tem sorn quasi in1perceptivel; -
ou de todo imperceptivel para os que 
não fallarn a lingua tupi. 

O bairro tirou desta ilhota o nome. 

Campanã.-Estreito, no no Pa1-a
uapane1na, á barra do corrego N e
blina. 

là1npauã, corruptéla de Gu-apd-nhã, 
«torcida e em corredeira». De gn, para 
exprin1ir o n1odo de estar, ·apá, «torci
da», nhã, «Correr» . 

E' pronun ciado G'-âpã-nhã, porque o 
som nasal de nhã torna tambem nasal 
as outras vogaes, segu1Hlo a lição do 
padre A. R. DE NlONTOYA, en\ sua Arte 
de la lengua guarani. 

• 
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Uom effeito, ahi a largura do rio é 
reduzida a seis n1etros, formando um 
canal torcido, em terrível corredeira. 

Cam pina - Ribeirão, no municipio 
de Apiahy, que, con1 outros, fórma o rio 
Apiahy-guassú . . 

Morro, na serra maritima, onde n~sce 
aquelle ribeirão. 

Oa1npina, nome do ribeirão, é corru-· 
ptéla de Gu-api-i-na, «de volta em volta». 
De gu, para exprin1ir o modo de estar, 
api, «torcer, fazer voltas, ladear », i-na, 
«estar». 

Allusivo a descer fazendo success1vas 
voltas, ladeando o morro. 

Carnpina, nome do n1orro, é Gn-ap~
na, 4. pellado». De gu, para exprirnir o 
modo de ser, api, « pellado, despontado», 
com na (breve) para completar ~ pa
lavra. 

Estes dous nomes são pronunciados 
G'-ãpi-na, porque o som nasal de i na
salisa o a de api, segundo a lição do 
padre A. R. l\ioNTOY A, em sua .Arte de 
la lengua guarani. . 

Allusi vo a ser escalvado e despido de 
vegetação. 

Campinas.- Cidade notavel por séu 
commercio e industria. Era a antiga 
freguezia de g, S. da Conceição, e de

. pois villa de S. Carlos. 
O local em qne . posteriormente es

tendeu-se a povoação, era conhecido por 
Caá ·eté « matto grosso», por causa da 
floresta ou matta virgem qne o <}obria. 

O nome Carnpinas corresponde apenas 
ao local em que foi editicnda, há mais 
de um seculo, 1772-1773, a pequena 
ermida de N. S. da Conceição. 

Não é nome portuguez, no sentido 
aqui empregado: caá-api-na., «monte sem 
vegetação ;>. De caá, «monte», api, «ser 
pellado, calvo», e, com referencia á terra 
ou rnonte, significa «ser escalvado, sem 
arvores nem plantas», com o accrescirno 
a por acabar em consoante, segundo a 
lição do padre A. R. DE MoNTOY A, em 
sua Arte de la lengua guarani, podendo 
mesmo considerar-se em supino, pelo 
suffi.xo na, por ser nasal a pronuncia do 
i final. Este so1n nàsal do i final fere 

tambe1n caá, conforme a regra dos gram
m<lticos, soando caã. 

Caá-api-na para contrastar co1n Oaá
eté. 

1\iloRAES, em seu Diccionario da L íngua 
Portuyuexa e, com elle, outros, ~ão dá 
a ety mologia da palavra Carnpina; . e · 
modernos são os classicos por elle ci
tados. Acre<lito que seja de origem tupi. 

Campo-Largo (de Atibaia).-Fre
guezía, no inunicipio de Atibaia. 

Situada a dous kilo1net,ros do ribeirão 
1Vla1:acauã, melhor fôra que guardasse 
este norne bem corrigido. 

(Vide o nome .Llíaracanâ). 
Oa1npo-J~argo, corrupção de Caá-pó

ieechág, «chapadão, a perder de vista.» 
De caá, «n1onte», pó, o mesmo que bó, 
«extensão, grandeza», ieechág, «O que 
alcança a vista». 

Não se trata ele crvnpo, propriamente 
tal, n1as de chapada e chapadão: são 
formações <lifferentes. 

A chapada é sempre sobre o monte, 
e esteril. O som da palavra composta 
caá-pó produziu canipo; até mesmo por
que a chapada te1n disso a apparencia. 
E íeechág produz.iu largo. 

Campo-Largo (de Sorocaba).-Villa, 
á n1arge1n direita do ribeirão Guacuriú . 

'l'ambem ahi ha chapadas ou chapa
dões, semeados de lagoas, em· uma das . 
quaes nasce o referido ribeirão . 

Portanto, Carnpo-Largo é, ainda aqui, 
corrupção de Caá-pó-ieechág «chapadão 
a perder de vista». 

Campos Novos' {Remedio dos).
Freguezia, no 1nunicip10 de Cunha. 

Car:nuna.-Aflluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem direita no mu
nícipio de Iguape. 

Ca1nuna não é o non1e verdadeiro 
deste ribeirão; sim Mornuna. 

Inclui neste Diccionario o nome Oa-
1nuna, porque li-o em um escripto. 

(Vide o nome Mornuna). 

Cananéa.-Villa situada na ilha do 
me~nno nome. 

• 
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Canan<5a, como nome da ilha, poderia 
ser corruptéla de Caá-auã-n-é, «monte 
espesso, separado ». De eaá, «montfl», 
auã, «espesso, grosso», com applicação 
a corpo, bosque, monte, n, intercah1do 
por ser nasal o sorri de nã, a ligar com 
é, «separado, á parte». 

Allusivo a estar separado do conti
nente pelo Candairó. Por contracção, 
n ,, ' - , vaa- na-n-e. 

Os indigenaF', nomeando-a Caá-anã-é, 
quereria1u talvez assi~nalar a differença 
entre essa ilha e a denominada corrupta
mente Ilha Co1nprida, porque esta é 
arenosa e sem vegetação, tendo apenas. 
algum mangue. 

CAN 

O braço ou canal teria o nome Canã
n -é, «tortuoso sem perigos». De canã, 
«tortuosidades, meneios, n1eneiar-se», é, 
«commodidad e, fa cilidade, sen1 embara
ços, sem perigo$», com a intercalação 
de n, por ser na:Sal a syllaba nâ. 

Allusivo a ser ele uoa navegação, ape
zar das tortu0sidades, esse braço de mar; 
em contraste com o outro braço paral
lelo, entre a ilha e o continente. 

Todavia, quer a ilha, quer o canal, 
podiarn ter recebido as n1enéionad·as de
no111inaç0es em tupi. E os indígenas 
sohiam usar disso, no n1odo de nomear 
logares. 

Cancan. --Cachoeira, no n1unicipio de 
S. Carlos do Pinhal. O ribeirão, em que 
ella existe, traz tam bem esse nome: e 
é affluenté do ribeirão J.llonJ°olinho, pela 
margem direita, e este do rio Jacaré
pipira-guassú, tambem pela margem di
reita. 

(Vide os nomes MonJ°olinho e Jacaré
pipfra). 

Cancan .é corrnptéla de 'l'ari-tan, «duro». 
Ali usivo a ser urna cachoeira perpen

dicular de cerca de cem rnetros de al
tura, com enorme estrondo que ahi as 
aguas fazern ao despenharem-se. 

Candapuhy.- (Vide os non1es Co1n
prida e Condapuhy) . 

Canella.-Affluente do rio Una do 
Pre'lado, pela margern direita: no n1uni
cipio de Iguape. 

Canella, ·corrupção de Quâ-né, «muito 
corrente». De quâ, _infin itivo de áquâ, 
«C01Ter», né, adverbio affirn1ativo, dando 
maior energia ao verbo. 

Allusivo á velocidade de suas aguas, 
ao desoerem da serra em forte declive. 

O conselheiro MARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu D iario de 
unza 'l'iageJJi 1rnineralogica pela pro·oin
cia de S. J>aulo no anno de 18 O 5, 
escreveu: «Sahi da ilha <le Iguape para 
a de Cananéa en1 canôa pelo braço de 
mar (ou 1\far-pequeno) formado pela 
ter.ra firme e pela lingua de terra, ou 
ilha, que decorre desde a barra do 
norte de Iguape até Cananéa: esta ilha 
estende-se até doze leguas (segundo julgu) 
e vem fazer o pontal da villa de Cana
néa com o morro, por 'detraz do qual 
fica a villa deste nome. Tendo andado 
cousa de cinco ou seis leguas, ..... 
mais adiante, o mes1no braço alarga-se 
e divide-se em dous, rnetten<lo-se <le 
permeio uma ilha, que se prolonga ao 
sul até perto da barra, e sobre cuja 
extremidade fica a villa de Cananéa: 
estes dous braços, que correm, um por 
diante da villa, e outro por detrai , 
tornam a reunir suas aguas junto á 
barra, e reunidas de8agua1n no mar. E' 
da barra de Oananéa, ou da barra de 
Iguape, que se serren1 os desta villa, 
porque a outra, por baixa, não admitte 
e1nbarcação <le qualidade alguma. . . A 
villa de Cananéa fica na ilha, em baixo Caneú.-Laga-mar, ou a parte inte-
do rnorro mencionado, á borda do mar». rior da ba hia de Santos. 

1 

E, pois, attendenrlo bem para esta Caneú, corruptéla: 'de Cartã-i-hu, «tor-
descripção e para a phrase usada em vellinho incessante». De canã, «1neneiar~ 
algumas chronicas «as ilhas da Cana- se, dar volta.H », í , posposição para expri
néa »,-assaltou-n1e o espírito a duvida mir perseverança, hú, <i:revoluçfto, tur
-se o nome era da ilha ou do braço bação interior» . 
mencionado; e assentei que era deste. Por contracção, D.in' -i-hú. 

/ 
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Segundo frei FRANCISCO DOS PRA- Cangi-og-ca, «de· pouca força~ e ta-
ZERES MARANHÃO, e1n seu Glossario de pado». De can.c;i, «fraco, debil, de pouca 
pala11ras indigenas, o nome Caneú signi- .força~, og, «tapar», com o suffixo ca 
fica <dogar onde as aguas se reunem» . . (breve) µara formçir supino, supprim'ido 
E' o caso de dizer. que ouviu cantar o ou não o g final. . 
gallo, mas não soube onde. Con1 effeito, Allusi vo á sua pouca ·correnteza, e ás 
o incessante torvellinho que ahi fazem arêas que amontoam-se e1n sua fóz; 
as aguas é o resultado do encontro de sendo que não tem fonte e é ap·enas 
diversas correntes, com variedade de alimentado pelas aguas das chuvas. · 
procedencias, nesse logar da bahia. · 

O nome não é, portanto. do laga-1nar Canguéra.-Affluente do rio Pira-
da bahia, senão só do local em que gibú, pela margem direita: no munici-
existe· esse incessante torvellinho. pio de S. Roque. 

·(Vide 0 nome Engaguassú). Oanguéra, desarticulado e1n Carig-
uêr(t, <~ o sêcco». De cang, «Seccar, en-

Cangaguá.-Affluente do rio 'I'ieté, 
pela margem direita: no n1u.nicipio de 
Mogy · das Cruzes. 

()angaguá, corruptéla de Cang-aguáa, 
«enseadas seccas». De cang, «secca, 
enxuta», aguáa, «enseada, varzea». 

Allusivo a serem enxutas as varzeas 
marg1naes. 

Mas, ha un1a particularidade deste 
rib~irão: nasce em uma lagoa, no alto 
da serra Jtapeti, a qual só· tern agua 
no tempo de chuvas, e poi· isso é tam
bem de,non1inada Cang-aguáa, «lagoa 
secca». 

E' o conhecido 
indígenas. 

jogo linguístico dos 

Cangica.-Affluente do rio Jund1:a1iy, 
pela margt>m esquerda: no município de 
Ati baía, pruxi rr10 ao arraial '1.'erra-Preta. 

Afiluente do ribeirão Guarahú, pela 
margern direita: entre os municipios de 
Itú e do Salto. 

Cangica, cont1:acção de 
«fraco, debil, <le pouca fon;a», 
de supino pelo accrescimo do 
(breve). 

Cangi-ca, 
em forma 
suffixo ca 

Allusivo a ser u1n corrego pequeno 
e razo, sen1 força alguma de correnteza, 
parecendo agua parada. 

Eu n1esmo, e1n viagem da cidade de 
S. Paulo á cidade de Atibaía, quando 
ainda não existia estrada de ferro, tive 
occasião de observai-o. 

Cangioca.-Pequeno rio, na ilha Ca,..,· 
doxo: no município de Cananéa . 

• ,. , 

xugar ou ser enxu.to», uêra, o mesmo 
que cue ou cuêra, parti cu la de pret~
ri to, ainda qne algumas vezes se ton1a 
como particula de presenté. 

Allusivo a não ter agua senão ern 
terr1po de chuvas; e, por isso, .seccar, 
em te1npo diverso. 

Canha.-Affluente do rio Jacupi
rringa, pela margern direita: entre · os 
municipios de Iguap-e ~ -de Cananéa. 

Afllueute do rio Parahyba, pela rr1ar
gen1 direita: entre os municípios de 
Taubaté e de Caçapava. 

Aftluente do rio Atibaia, quando ainda 
traz· o no1ne Atibainha, pela 1nargem 
esquerda: no nlunicipio de N·azareth. E' 
mais con.hecido por Cachoeirinha. 

Ganha, corru ptéla de Canhy, «O su
mido ». O y ten1, na pronuncia, som 
gutural e nasal, conforme a regra en::Ü
nada pelo padre A. R. DE MONTOYA, 
no Tesoro de la lengua guarani. 

Allusivo a surnirefn-se debaixo de pe
dras ou. debaixo da terra. 

O primeiro supra 1nencionado é co
nhecido por .lconha, de Y-canhy, cor
rupté'la ain<l.a rnaior do que .Ganha. 

(Vide o nome .lconha)~ 
A proposito deste verbo canhy, li, ha 

tempos, uma dissertação sobre a palavra 
carihe1nbóra, dizendo o escriptor que era 
1nixta de tupi .e africano. E', porém,- pa-· 
lavra inteiramente tupi; formada do ver
bo canhy, com o accrescimo ele bóra 
para significar a mesn1a , pessoa, em 
rnuita continuação e costume, v. g., ca
nhenibára, «O que anda fugido, ou per~ . 

• 
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elido), canhe1nbora, «O fujão, que costuma 
a fugir», segundo a lição textual do 
padre Lurz FIGUEIRA, em sua Arte de 
grarnmati'ca da língua b'l·asilica. A pa
lavra canhy-111l1óra é mais correcta do 
que canhern-bóru. 

As aguas de todos estes ribeirões cor
rem entre, sobre, ou por baixo de pe
dras furadas e mesmo penedias alta,s. 

Cantareira.-Serra entre os muni
cípios de S. Paulo, Conceição dos Gua
rulhos, Mogy das Cruzes, Santa Izabel 

Canivete.- Atllnente rlo ribeirão Ta- e Patrocinio de Santa Izabel: extremi
jntxi·nga, pela margem direita: no inu- dade sudoeste da serra J.vfantiqueira. 
nicipio cte Bragança. O 'Papu.xinga, de- ... Canta~eira~ corrupção de Caá-haty
pois de receber· as aauas de outros cor- .ai-yo-yr.e-yre, «montes tesos, uns atraz 
regos, engrossa, e ton~a o no1ne Uberaba, dos ot~tros » . De caá, « mon~e, morro», 
para affluir no rio Já,guary pela margen1 haty;ai; «erecto, teso», yo, ~ec1~roco para 
esq uenlH~ · exprun1r plural ~ co:rimun1caçao de uns 

Can·irete, corrupção de Cany-éteí, «mor- co1n outros, yre~yre, «uns atraz dos 
to por inutil». De cany, « morto~ per- 0~1tros » . Pela d1fficuldade da pronun
di.do, acabado», éte·t, «inutil, ocioso». eia do nome., os portu~uezes ,en,tende

Allusivo a st>r um rio morto: apenas ram .cantareira . . O ui.timo yr~ e pro-
corrente no tempo das chuvas. n~nc1ado br~ve e corndo. Todos os Y. 

Tein o leito obstruído de terras roladas sao pronunciados gutturalmente e quas1 
da collina sobre que- está a cidade de não ouvidos. . , 
Bragança, e dizem que em consequencia Esta serra Cantareira e ~n1a corda 
de exca vações na mesma serra. Acredito, ~e ?norros,. dos quaes. os mais altos at
porém, mais em facto natural, porque 0 tingem altitude supenor a 950 metros; 
nonie é antigo e anterior á conquista. sendo certo que o Jaraguá tem 1.100 

Canôas.- Affiuente do Rio Grande, 
pela margem esquerda: no município da 
Franca. 

Aflluente do rio Parahyba, pela n1ar
gern <lireita: entre os ., rnunicipios de Bo
. caina, de Silveiras, e de A rêas. 

Affiuente do rio lriogy-guassú, pela 
margem es.:iuerda: nu n1unicipio de il'lo-
gy-guassú. ~ 

metros. E::;ta corda de morros prolonga-se 
para nordeste, sob os nomes Bananal, 
Ita!Jeraba, Retiro e Itapehy, e outros, 
até á grande curva do rio Parahyba, e 
mais ao norte at~ á serra Mantiqueira. 

Esses morros são inais ou menos ere
ctos como o Jaraguá . 

Capahyba.-Affluente do rio Jacaré
pi'.pira-rniri11i , pela margem esquerda: 
entre os rn unicipios de Jahú e de Dous 
Corregos. 

CapahJ1ba, corruptéla de Há-pa-i~-bae, 
«o que é sujo e sinuoso ». De há, «tor

co1n esse 0er, voltar», levado ao supino pelo ac-

Aflluente do rio Arêas, pela margem 
esquerda: no munivipio de l\1ocóca e de 
Caconde. 

E ha outros cursos d'agna 
nonie assitn corrupto. Nada 
canôa. 

tem com crescimo da particula pa (breve), ii, «ser 

Canô1ts é corrupção <le . Canhya, «O 

sumido». De acanhjj. «desapparece.r, per
der-se, sun1ir-se», formando canh.~a no 
infinitivo, segu ndn a regra ensinada pelo 

. padre Lurz FIGUEIRA, em súa Arte de 
granunat-ica da lin,qua ' brasilica, para 
perder o primeiro a e accresc~ntar ·outro 
a no fim. O y tem na pronuncia o som 
guttural e nasal. 

O aftluente do rio Parahyba te1n tam
bem o nome Itá-qúa-çaba: significando 
a acçã·o de passar entre pedras. 

sujo», hae (breve), partícula de particípio. 
O h é aspirado: dahi a corruptéla para e. 

Capão.-0 nome de alguns morros: 
de cáa, «monte, morro », e pau, <dlha, 
insulado, isolado». Os indígenas o ap
plicavam, não só aos 1nontes, con10 aos 
mattos salientes e separados ou isola
dos; e tambem aos n1ontes cavernosos. 
Neste ultin10 sentido, Capão é corru
ptéla de Caá-apan, por contracção Caá
'pan, «ríl01To sonante», allusivo a ter 
grutas ou cavernas. 

I 



' r 
r 

• 

CAP 56 CAP 

Ha o Capão-Alto, no municipio <le 
Itapetininga. 

Ha o Uapão-Bonito, no municipio de 
Paranapanema. 

E outros. 
Quanto ao Capão-Bonito, é certo que 

a serra marginal do ribeirão Ahnas, no 
rr1unicipio de Paranapane1na, encerra mui
tas e successivas grutas. 

(Vide o nome Alrnas). 

Capão Bonito de Paranapane
ma.- V illa, á rnargem esquerda do ri
beirão Alrrtas. 

Sempre pareceu-me extranho o nome 
Capão Bonito, que antecede ao Parana
panema; e pessoa algu1na podia expli
car-n1 'o. Consegui, porém, saber o que 
era isso. Não ha razão para que a villa 
ainda conserve esse no1ne; porque era 
o da antiga povoação no logar em que 
está o monte. 

Capão Bonito, corru ptéla de Caá-apã
iby1i-ta, «monte cavernoso e sonante:>? . De 
caá, <' monte», apã, «soar, ter som», ibyí, 

,. 
«cavernar, ser concavo, ser oco», com 
o suffixo ta (breve) para ·formar supino. 
Contrahido Pn1 Caà-'pâ-byi-ta. E' guttu
ral o som do y. 

Com effeito, distante da villa 20 ki 
lometros, mais ou menos, e afastada do 
ribeirão Alrnas cerca de 3, á n1argem 
direita, ha nma pequena montanha, na 
qual existe uma gruta, extensa e pro
funda. Tem 3 pavirnentos: o de cirna 
mede 25 ' metros de comprimento sobre 
12 de largura; o do meio, 8 de com
primento sobre 5 de largura. e 4 de 
altura, o ultimo é em baixo dos dous, 
nas profundezas. No superior, as stala-

. gmites forman1 um como altar. No mé
dio, cuja entrada é por uma abertura no 
sólo do primeiro, proxima á rocha, ha 
pendentes da . abobada duas stalactites 
que, tocadas com pedra ou objecto de 
ferro, sôam como sino. No ultimo, passa 
u1n corrego, cujas aguas, em cascata, 
despenham-se de grande altura, com es-

~ trondo. 
Que construcção engenhosa a deste 

nome ! Até o so1n de sino nàs stalacti
tes teve representante na palavra apã. 

Capão Bonito do Rio Novo.·
Ha u1n bairro Capão J'ionitú no munici
pio de Rio Novo. Nesse bairro, segundo 
escreveu-me um informante local, «ha 
um morro bastante elevado nas cabecei
ras do corrego PoJLte-Alta e que é visto 
a gra 11<le di8tancia, bem como mais ao 
oeste ha uma ponta de serra, que pelo 
lado sul não é accessivel, tornando-se 
por isso tan1beJ'n n1uito saliente: distam 
urr1 do outro dous a tres kilometros». 

Capella do Monte Serrate de ltú. 
-Povoação assentada á 111argem do rio 
Tieté, no Jogar em que está o denomi
nado Salto. E' hoje uma freguezia; e 
com varias fabricas, entre as quaes duas 
ou tres de tecidos e u1na de papel, des
envolve sua prosperidade. 

Capetevar.- Esta palavra está es
cripta íncorrectamente no titulo de ses
maria de Pedro de Góes, de 10 de Ou
tubro de l 532, para a descripção dos 
resµecti\OS limites. 

Ern 1674, o p~dre jcsuita LOURENÇO 
CRAVEIRO, annotando este titulo, escre
veu não ser conhecido este Capetevar. 
Certamente não o podia ser:-porque 
não era no1ne correcto. Os indígenas de
no1ninavam o cabeço mais alto, no meio 
de uma serra, pela palavra Caá-apité-á: 
de caá, «monte», apité, «centro, n1eio», 
á, «Cabeça, saliencia» . Por isso, nesse 
documento antigo de sesn1aria, está es
cripto: « ... subirá para serra ácin1a até 
o cume, e dahi a buscar o capetevar, e 
dahi virá entestar com o rio ... » 

O padre A. R. DE MoNTOYA, em seu 
T'esoro de /,a leng1.ta guarani, escreveu 
apitéruá, «Sobresahir entre os demais, 
estar com eminencia». Sem duvida, mu
dado o it em v, a corruptéla fica expli
cada. 

Capinzal.-Affluente do rio Jacúpi
rauga, pela rnargem esquerda: entre os 
municipios de Iguape e de Xiririca. 

Capinxal, corrupção de Caá-api-çái, 
«O que ladeia · o monte, e derran1a-se». 
De caá «n1oílte», api, «la<leiar», çái, es
parzir-se, estender-se, derramar -se». Por 
contracção, Caa-'pi~çái. 
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Ha, com effeito, nas baixadas em que 
correm esses ribeirões, depois de cahirem 
do 1nonte, capim e1n abund~ncia: dahi 
a corrupção· ·para Oapinxal. 

Capinzal.-.A.ffluente do rio Pirou,
pava: no município de Iguape. 

Capinxal, con1 referencia a este ri
beirão, é, sim, corrupção de Gàá-pi-i-áoçe, 
«n1uito abundante de capim». De cáa, 
«herva )), p~ «pello», i «tino », áoçe pos
posição para exprinlir superlativo. A 
palavra capírn não é portoguezu, é tupi: 
designa o cabello herbaceo, ou a herva 
em forma <le cabello. 

Allusivo a ter em seu leito capim em 
tal abundancia que impeue a sua nave
gação e 1nesmo o curso de suas aguas. 

Capituba.-No1ne de logares altos e 
de cursos d 'agua. 

Se se trata de logares, Oapituba é cor
ruptéla de Oaá-a-pi-tu-bo «morro socado 
·no alto)). De caá «morro, monte», á «Ca
beça», pi «centro, meio», tu-bo, verbal 
derivado de tú «golpear, socar» co1n o 
suffixo bo (breve) para exprimir o 111odo 
·de estar. 

Allusivo a chapadas n9 cume desses 
morros. 

Se se trata de· cursos d'agua, Oapi
túba é corruptéla de Oaá-api-i-tú-bo «O 
que ladeia o monte aos saltos». De caá 
«tnonte, morro », api «ladeiar», i-tú-bo, 

·verbal derivado de .i-Lú, «Saltar a agua» 
com o suffixo bo (breve) para exprimir 
o tnodo de estar. 

.Allusivo a saltos ou quérlas, ao la
deiarem o inonte. 

Capivara.- Afiluente do rio Tieté, 
pela n1arge1n esquerda: entre os muni
cipios de Botucatú e S. Manoel. 

A.flluente do rio Paranapanenia, pela 
margem direita, no municipio de Campos 
Novos de Paranapanema. 

Oapivara, nome destes ribeirões, nada 
tem com o quadrnpede capíi-uára ou 
capiibá. Este q ua<lru pede habita ás mar
gens de rios e de lagoas, nos capinzaes. 
E' de facil domesticação, apanhado pe
queno: e, domesticado, acompanha os do
nos como cão. E' arisco: ao 1nenor ruído, 

foge, e atira-se na agua do rio ou lagoa 
proxima; tnergulha, e, caminhando pelo 
leito, reapparece longe. E' semelhante 
ao porco, porém mais alongado no com
pri1nento e mais comprimido na largura. 
Tem o systema dentario quasi como o 
das pacas e cotias. A cabeça é com.
prida, mas o focinho é arredondado: as 
orelhas, pequenas, arredondadas, pretas, 
quasi se1n pello; os olhos grandes e 
negros. Os membros dianteiros têm quatro 
dêdos; os trazeiros, tres sómente: ligados 
por membranas necessarias para a na
tação, e arruados de unhas pretas, fortes 
e encurvadas. Pello duro e aspero. Sem 
cauda. Ha duas especies: a commum, 
cuja côr é pardo-arnarellado nas costas, 
esbranquiçado na barriga: e a capíi
uara-túga, inteiramente branca. Na scien
cia, este . roedor é denominado Cabiai·a 
ou lJ.11drochocritS-capybara. 

O nome dos ribeirões Oapivara, ainda 
mesn10 que ahi haja abundancia de tal 
q uadrupede, não se explica pelo nome 
deste. E' corrupt.éla de Caá-api-yâ-ára, 
« O que se arrima ao rnonte, ladeando-o». 
De caá, «< monte» , api, «ladeiar», yâ 
«a rrirnar-se, pegar-se», ára, verbal para 
formar participio, exprimindo neste caso 
o n1oclo da acção do verbo. Por con
tracção, Oaá'-pi·yâ-'ra. 

Allusivo a descerem as aguas sempre 
pegada8 ao monte. 

Ambos estes ribeirões Capivara têm 
saltos e corredeiras. O aflluente do rio 
Paranapanenia mostra, além de outros, 
um de quatro metros de altura, perto 
da estrada: sua correnteza é de tres 
rnetros por kilon1etro. 

Capivara.·-Cachoeira no rio Para
napane1na, 30 kilornetros mais ou menos 
abaixo <lo rio Tibagy, affluente daquelle 
pela margem direita. · 

Oapivára é, tam bem no nome desta 
cachoeira, corruptéla de Oaá' -api-yâ-ára, 
por contracção Oaá-'pi-yâ-'ra, «O que 
se arrima ao monte». De caá «monte», 
api «ladear», yâ «arrin1ar-se, pegar-se», 
ára, verbal para formar particípio, ex
pritnindo neste caso o modo de acção 
do verbo. 
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Allusivo a ser o canal principal muito E' também o nome de outros cursos 
unido ao monte que á di:reita rnargêa d'agua, ri beirões e corregos; assin1 como 
o rio. de bairros . proximos ou banhados por 

O outro canal mais largo é trancado taes cursos d'agua. 
por uma muralha, na qual ha um salto Cap1:rary, corrnptéla de Oaá-api·-yâ-
de qua.si um metro de altura. cira-1-, «o que lnllei ando o monte, arri-

Entre os dous canaes ha um ilhote, ma-se perseveranten1ente a elle». De 
cujo comprimento é de cerca de 200 caá, «monte», api, «ladeiar», yâ, «arri
metros. mar-se, pegar-se», à.ra, verbal para for-

o canal da margem direita tem de mar particípio, exprimin<lo o modo da 
15 a 20 metros de largura; e as aguas acção do verbo, í, pospo~ição para ~x 
corren1 por ahi impetuosa1nente, em plano prirnir perseverança. Por contracção, Caà-
forten1ente inclinado. 'pi-yâ' -r' -i. 

Allusivo a desceretn as aguas ladeian
Capivarú.- Affiuente do rio Pirou- do 0 monte e sempre arrimadas a este. 

pava, no município de lguape. 
Oapivarú, curruptéla de 1~aá-píi-arú 

«O que tem capim ». Decaá «folha, herva», 
píi, «fino, delgado», arú, «conter, pos
suir». E ain<la por isto se vê que ca1Jini 
não é palavra portugueza, senão tupi. 

Allusivo a ter sernpre capim no leito, 
em forte tecedura. 

Capivary.-Affluente do rio Ticté, 
pela margem direita: ·nos municípios de 
Carnpinas, de Indaiatuba, de _J\fonte-mór 
e de Tieté. A' sua 1nargem está assen
tada a cidade de Capivary. E' o Capi-

, 
va1y-_quassu. 

Affluente do n1esn10 rio Tieté, e tam
bem pela n1argem direita: com o nome 
Capi1:ary-1nirim. 

Aflluente do supra mencionado rio Ca
pivary, denorninado, por isso, Capira1·y 
de cinta. A' 1narge1n direita det'ite rio 
está a villa de Monte-mór. 

Affluente .do rio Itapetinin,qa, pela mar
gem esquerda: nos rnunicipios de Itape
tininga- e de Paranapanema. 

Aflluente do rio Parahyba, pela mar
gem direita: entre os municipios de J am
beiro, Caçapava e S. José dos Ca1npos. 
Este ribeirão divide em duas partes a 
villa de Jambeiro. 

Affluente do rio Oapivara, pela n1ar
gem direita: no n1unicipio de Ca1npos 
Novos de Paranapanema. 

Affiuente do rio Santo Ignacio, pela 
margern esquerda: entre os municípios 
ele Rio NoYo e de E.spiri to Santo da 
Boa Vi::3ta. 

E outros. 

Capoeiras.-Morros no munici_pio de 
Apiahy. Ahi nasce o Taquari, affluente 
do rio Ribeira de Iguape. 

Capoeiras, corruptéla de Cá-puera, «O 

quebrado ». De cá, «quebrar-se, derro
car-se», puera, particula de preterito. 

Allusivo á fórma eruptiva desses morros. 
Nada tern com cáa-pu-êra, « matto 

outr'ora derrubado »: de cáa, «matto», 
pu, «rebentar, derrubar rebentando», êra, 
partícula de preterito. 

Capuava.-Pequeno rio, no mun1c1-
pio de Caraguatatuba. Nasce na serra 
maritima. 

Nada tem com capuaba, «matto ou 
monta derrubado»: de caá, «monte ou 
matto », pu, «rebentar, derrubar reben
tando», ába, verbal para formar parti
cipio e exprimir o logar. 

Capuava, corrupção de ·Ti-apú-ába, 
<áio ~~trondoso» . De ti, agua, rio», apú, 
«estrondar», cí.ba, verba] para formar par
ticípio e exprimir a causa. Por contra
cção, ']_1-' apú-ába. 

Allusivo, por effeito da represa das aguas 
na lagôa J.l!Jaçá-guassú, a fazerem estas 
grande estrondo até que furam aquella 
lagôa no pequeno isthmo que a separa 
do mar. 

(Vide o nome Maçá -guassú). 
. Alguns suppõem que o estrondo é 

feito quando o furo é aberto: mas é il
lusão. A. lucta das aguas para abrir o 
furo é que produz o estrondo. 

, 
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Caputera.-Bairros rios munic1p1os 
de Mogy das Cruzes, de l\Iogy-mirim e 
de Sorocaba. 

Setn duvida, ha bairros com. o mesmo 
- nome em outros municipios. 

Caputeta, corruptéla de Caá'-apitér-a, 
«meio do monte». De caá, «n1onte», 
apitér, «centro, meio)>, com o comple
mento de a por acabar em consoante, 
segundo a lição do padre A. R. DE 

~ÍONTOYA, em sua Arte de la le1igua . 
guarani. 

Allusivo á parte superior das eleva
ções~ 

Caraça.-Cachoeira no rio Iiibeira 
de Iguape: no 1nunicipio de Apiahy. 

Caraça, assitn denominan1 os indige
nas un1a especie de sanzarnbaia, que se 
cria em terras porosas e seccas, e cujos 
ramos ou hastes brotan1 de ·um bulbo. 
Parece que tern na ~ciencia o nome 
Polypodiurn-incannern. Da familia das 
Cryptogamicas. E' o feto 1nacho do 
Brazil. 

Mas, não se trata deste vegetal. 
Caraça é corruptéla de Qúára-áoce, 

por contracção Qúár-'áooe, «1nulto es
bttracado ». De qúára, «buraco, fojo, 
poço, cova», áoce, panf esprimir super
lativo. 

Allus·ivo a te~ muitos poços e bura
cos; de sorte que as aguas rodornoinham 
snccessivamente. · ' 

Caracatinga.-E' o ribeirão Caya
cotinga. 

(Vid~ este nome). 

Caracol.-Cachoeira no rio Ribeira 
de Iguape, um pouco abaixo da villa de 
Yporanga. 

Cachoeira no ribeirão ltarú·y. 
Caracol, corrupção de Qúara-haqueóg, 

«canal retorcido». De qúara, <,buraco, 
canal», haqueóg, «retorcer, dobrar». Por 
contracção, Quar'-haqueóg. 

Semelhando ao caracol e coincidindo 
o sotn do nome, a forma do canal da 
cachoeirá concori·eu para o nome cor
rupto. 

' 

Caragoatá.-Serrote no município 
de Amparo, etn ramificação da· Serra 
.. lve,qra. 

Caragoatá nada tem com a planta deste 
non1e, conhecida na sciencia por Til
landsia usneoides, da familia das Bro
n1eliaceas, que dá uma especie de pinhas 
e fornece á industria textil longos e 
fortes filamentos. A pinha possúe tres 
qualidades apreciaveis, a côr, o cheiro 
e o sabor. 

Caragoatá é corruptéla de Ca' -ru
aquàí-atã, por contracção Ca' -r'-aquàí-
tà, «cingido fortemente mas derroccado 
por causa de revolução interior». De 
cá, «quebrar, derrocar», rft, «revolução 
interior», aquái; «cingir~, atJ, «forte, ' 
fol·teniente». 

Allusivo á sua forte structura, e tam-
bem á sua natureza eruptiva. 

Caraguatatuba.-Villa ·situada á 
beira do n1ar, ao norte do rio Juquery
quere. 

Segundo o syst.ema de MARTIUS, este 
nome significaria <~sitio abundante de 
caragoatá»~ ~las, este nome nada tem 
corri essa planta brome1iacea. 

Caraguatatuba, é corruptéla de Curaá
guaty-aty-bo, por contracção Curaá-gu.at
aty-bo, «enseada com altos e baixos». 
De curaá, «enseada», guaty-aty-bo, ver
bal derivado de aty, «levantar, fazer 
rnontão», precedido, de gu e accrescen
tado co1n bo (breve) para formar supino. 
A repetição de aty, neste nome, signi-. 
fica que o facto se dá ern rr1ais de um 
logar. O y tem na pronuncia som gut
tural ; e por isso sôa u. 

Allusivo a ter essa enseada parcéis 
e cómoro~ de areia em varios logares. 

Carahá.·-Affluente do rio Sorocaba, 
pela margern direíta: no n1unicipio de 
Piedade. Nasce na serra São If'ranci.'fcq, 
ao sul. 

Carahá, corruptéla de Guaraá, «doen
tio». De gu, reciproco, araá, «ser doen
tjo, doença, enfenniclade de febres». 

Allusivo a ter alagadiços pestilentos 
nas rnargens; por causa de aguas transbor
dadas do rio Sorocaba, e ali paradas e 
apodrecidas. 

.. 
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Carajaúna.-J\tlorro entre os rios 
Garaú ,e Una do Prelado, ao sul da 
serra Jtàtins. 

(Vjde o nome Guarahu). 
Cara§aúna é corrupção de Caá-ra-aú, 

«morro desigual e incommodo». 
(Vide o nome Garaú). 

Carambehy.-Affiuente do ribeirão 
Arar:ahy, e este do rio Potr{bú; no rnu-
nicipio de S. Roque. 

Este pequeno ribeiro Garambehy ba
nha a cidade de S. Roque, pelo sul. 

Oarambehy, corruptéla de Oar'f-rnbeí, 
«perseverantemente tortuoso» . De care, 
«tortuoso, torcido», mbeí, o mesmo que 
beí, precedido do m por causa do so1n 
nasal de carê, «perseverantemente, á 
porfiai. 

Caramby.-Corredeira no rio Tieté, 
entre o salto de Itú e a cidade de Porto 
Ji,eliz. · 

Oaramby, corruptéla de rJare-nib1:, 
«tortuosa e funda». De carê, «tortuoso», 
rnbi, o mesmo que pi, precedido do 1n 

. por causa do som nasal de care, «cen
tro, fundo ». 

Caramocoara.-Ilha, em frente á 
foz do rio Oubatão,: a qual foi mencio
nada na carta de sesmaria de Pero de 
Góes, de 10 de Outubro de 1532. 

Em rninha obra Algu1nas Notas Ge
nealogfcas. escrevi que talvez fosse Oa
ranioacara, «ga-rião ou agaia real ». Ago
ra, porém, verifiquei que o nome Oara
'Jnocoara estava exacto, mas urn pouco 
corrompido. 

Cara1nocoara é corruptéla de Oara
mong-guâra, «redonda». De carapong, 
mudado o p em 1n, conforme a índole 
da lingua tupi, «redondo, grosso, incha
do», con1 o accrescimo guâra, inuito 
usado para completar a exprPssão da 
fórma, segundo a lição do padre A. R. 
DE MONTOYA, en1 sua Arte de la le11.gua 
guarani. 

E', com effeito, bem redonda essa ilha. 

n1ando o nome Rio Pa1·do, e mais abaixo 
o de J'lfquery-queré: entre os rnunici
pios do S. Sebastião e de Caraguatatuba. 

Oaranntrú, corruptéla de Qúa-ra11zo
?Jr'Út. De qúa, «poço, buraco», ra1no, pos
posição significando «em», yrú, «Sorver, 
engolfar, entrar fundo, encaixar». 

Allu~ivo a cahirern suas aguas em um 
grande e fundo poço, para depois se-
guir~m. ' 

A proposito do nome · deste ribeirão, 
verifiquei que o appellido Cara1nurú, 
dado a Diogo Alvares Corrêa, primeiro 
povoador da Bahia, não significa Dragd,o 
que sahiu do 1nar, segundo algumas 
chronicas; sim, significa «mettido no bu
raco», Qíla-ranio-yrú. Conforme frei 
ÂNTONIO DE SANTA l\fARIA JABOATAM, 

enl seu Novo Orbe Serafico Bra:::ilico, I, 
«é tradição constante derivada dos pri
meiros até os de agora, que naufragada 
a náo de Diogo ,. Alvares entre os baixos 
do Rio Vermelho, da eHtrada da Bahia, e 

' acudindo ali o gentio, com o ·maioral 
destes acompanhou tan1bem sua filha, e 
que, andando ella com o pae, por entre 
aquellas pe<lerneiras, por estar de todo 
vazia a maré, á colheita dos despojos, 
vira a tal india a Diogo Alvares e?n a 
concavidade de uma dellas, onde o susto 
e temor do numeroso e bravo gentio, o 
havia escondido . . . Então a india, ou 
como atlnlirada da sua primeira vista, 
ou compadecida da sua fortuna, chamára 
pelo pae, e, apontando para Diogo Al
vares, elltre aquellas aberturas, dil:.lsera 
assim: Oaramurú-guar;ú . . . » Sen1 acei
tar para o caso o 1nais que escreveu 
frei A. DE SANTA l\tlARIA JABOA'fAM a 
tal respeito, reconhece-se a verdade da 
tradição mesrno com o accrescirno guaçú. 
A índia teria exclarr1ado Qua-ranio-yrú, 
guaçú, como dizendo- «Olha: uni joven 
mettido no buraco!» E nada n1ais do 
que isso. Guaçú significa joven ou ho-
111em feito. 

Caramussa.-Atlluente do rio Apia
hy, pela n1argem esquerda: no 1nun1c1-
pio de Itape\a da Faxina. 

Caramurú.-Ribeirão que, ao cah~r Cara·1nussa, corrupção de Qua-ra1no-
da serra, fónna poço, e mais abaixo hoce, «rnuitissimo esburacado». De qua, 
desce em cascata e encachoeirado, to- . «buraco, fojo, poço», ra1no, posposição 
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·para exprimir a qualidade ou o modo, 
hoce ou oce, posposição para exprin1ir 
o superlativo. 

Allusivo a ter no leito muitos bura
cos ou f ój os. 

Com effeito, as aguas deste ribeirão 
abrem successivamente foios, alguns muito 
profundos, conhecidos pelo nome caldei
rões. A formação do terreno nes.sa re
gião é a causa disso. 

Caranema.-Affluente do rio Iperó, 
pela margen1 esquerda: no municipio de 
Campo . Largo de Sorocaba. 

Garanema, corruptéla de Qúar-a-ne1na, 
«rodomoinhos» . De qúar-a, «fojo, buraco, 
poço», ne1nã, «Volta e revolta ». A ultima 
syllaba tem pronuncia quasi breve e 
corrida, por causa do acento principal 
em ne. 

Allusivo a abrirem-se en1 seu leito 
fojos, revolvendo-~e ahi as aguas em 
!4odopio. 

A formação do terreno nessa região 
é a causa de1'se facto. 

Carapautuba.- Aflluente do rio Pa
rahyba, pela margem <lireita: no muni
cipio de ,Pindamonhangaba. 

Garapautuba, corrur~téla de Qúa1·-a
paí-i-tu-bae, «O .que tem quedas, casca
tas e poços». De qftar-a, «poço», paí, 
«dependurar», i, «agua», tu, «golpe, 
queda, salto», bae (breve) fonnando par
ticipio, « O que». -

Nasce na serra Quebra caugalha, e 
desce em cachoeira e em cascata, for
mando poços. 

Carapeva.- l\1orro cujo alto serve 
de divisa entre os municípios de Taubaté 
e de S. Luiz de Pa rahytinga. 

làrapeva, C1)rruptéla de Cara-pé-bae, 
«curto e chato». De cará, «curto», pé
bae, verbal derivado de pé, «achatar-se, 
ser chato», com o suffixo bae (breve) 
para forn1ar particípio. 

Deste morro nasce um ribeirão, que 
tan1bem por corruptéla é non1eado Gua
rape11a. E', porém, norne de diversa signi
ficação. 

(Vide Guarapeva). 

Os indígenas sohiam dar nomes com 
quasi identico som a logares varios na 
mesrna região, mas significando diver
samente. 

(*) Carapicuiba.-Antiga aldêa de 
indigenas, formada no seculo XVI, á mar
gem do ribeirão do mesmo nome. 

Allusivo aos seus rodomoinhos. 
Nada tem o nome desse ribeirão com 

o carapecú-aíba, «cogumello venenoso»; 
de carapecú, «cogumello», aíba, «ruim, 
máu, prejudicial». Conhecido na sciencia 
por Agaricus da família das Cryptogami
cas. Nasce e cria-se em paúes, ester
queiras ou terras pôdres; e tambe\Il em 
madeiras apodrecidas. Tem a forma de 
chapéo de sol. 

(') Estavam avulsas estas notas: 
-Oarapicuiba, corruptéla de Qúar'-i -pi&ui -bae, «O que 

se revolve em fojos>. De qúar-a, cfojo, buraco, poço», i , pos
posição significando <Cm• , ~tti, <revolver>, preeedido de 
y. <Se>, com o accrescimo bae (breve), para formar parti
c1pio, significando <O que•. 

--Alguns escrevem Oarapucuibe e ha quem pronuncie 
-Campucuba. Xo eonbecido jogo linguístico dos indígenas 
(. explicavel essa s6rie de palavras quasi identicas no som, 
applicadas á mesma região. 

-Qií,ar-a, d ojo, buraco, poço>, pucu, •largo>, baetbreve), 
para formar participil) significando <O que». 

- Quâr-a, «fojo, buraco, poço», ipí, •secco, enx:uto•, 
com cui bae, «O que é» . O primeiro i de 'Pí é pronunciado 
quasi imperoeptivehnen te por seu accento grave. 

Seria allusão a grotas largas, ou a grotas seccas, ou a 
fójos ou cóvas, largas, ou seccas, isto é, sem corrego ou 
agua no fundo. Devo notar que i pi, para significar «secco, 
enxuto• , só se 1~pplica áquillo que seccou ou enxugou pela 
iwcão do fogo, do sol, ou do tempo. Haverá a!U grotas ou 
fójos que tivessem scccado, ou que fiquem seccos em cer
tos períodos de tempo ? 

- Quâr-a, cfojo, buraco poço,>, pu, «rebent.'Ír:., cuibae, 
se~undo o padre M ONTOYA, ou co-bae, segando o padre 
Lurz l!'JGUEIRA , para substituir o verbo «SCr>, que cara
<.:teristicamente nào ha na língua tupi. E, neste caso, Quâr
a-pu-oiiibae significaria-«aquelle que é rebentante em po
ços:o, visto que o cuibae ou cobae é verbal empregado em 
i;cntido demonstrativo, como ensinam osgrammaticos. Ainda 
assim, seria a.Ilusão a rodomoinhos ou a fójos. 

Carapiranga.-Affiuente do rio Ri
beira de Iguape, pela margem direita: 
no mun~Cipio de· Iguape. 

Logar en1 que o rio Ribeira de Igua
pe, proximo á fóz daquelle seu aflluente, 
se alarga muito e torna-se raso, com 
fojos e rodomoinhos, forn1ando cón1oros 
n1ovediços de areia. A navegação ahi é 
difficil, pela incerteza do canal. 

Carapiranga, corruptéla de Qúar-a
pi-rü-nga, «rodomoinho::: e fojos». De 
qúar-a, «fojo, poço, buraco», pi, «centro, 
fundo », ru, «revolução sobre si mesmo», 
com o suffi.xo nga (breve), para formar 
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supino. A pronuncia de ru é guttural
nasal: dahi o som de a na corruptéla. 

Allusivo aos caldeirõ~s e rodomoinhos 
no Jeito do ribeirão, e tambem naquelle 
logar do rio R i beira de Iguap e. 

No cume do morro ha uma lagoa; e, 
para subir o morro, em certo logar, ha 
uma escada de pedra, natural. 

Ao sul deste morro ha uma extensa 
gruta. 

Caraú.-Rio pequeno que nasce na Carioca- Serra, cuja extremidade 
ilha Guai1nbê ou de Santo A1naro, em occidental está no tnunicipio de · Bana
varzea, e desagua nu furo Bertioga: no nal; mas em sua qnasi totalidade é do 
niuuicipio de Santos. territorio da provincia do Rio de Jan(liro. 

Dous aflluentes do rio Itapanhaú, pel~ Desta serra nasce e corre, tam bem na 
margem esquerda: no mesmo inunicipio provincia do Rio de Janeiro, um affluente 
de Santos. do rio Bananal, pela marge1n direita, 

Oaraú, corruptéla de Qua-ára-aú, por com o n1ome Ourióca. 
contracção QU'-ár'-aú, «pouco corrente». Carióca, nome da serra, é corruptéla 
De qu a-dr(J,, participio de áqua, «correr», de Quâr-io-ógca, «buracos tapados». De 
significando «Corredor, corrente», aú, dic- ~quâr, «buraco, fojo, poço», ío, reciproco, 
ção para exprimir defeito ou tná vontade para Pxprimir plural e cornmunicaçâo, 
na acção, segundo a lição do padre Lu1z o,q, «tapar, encerrar», com o suffixo ca 
FIGUEIRA, em sua Arte de granirnatica (breve) para formar supino. 
da lingua brasilica. Allusivo a gruÉas e ca-vernas, em co1n-

Allusivo a correrem em varzea, sem municação umas corrf outras, nessa serra,.. 
declive sufficiente pára o escoamento das Oa rióca, nom e do ribeirão, é cor-
aguas. ruptéla de Quâr-i-oquâ, «golpes d'agua 

Cardoso.- Ilha ao sul da barra <le 
Cananéa, e a oeste da ilha · Bonz Abrigo. 
I-la nesta ilha um morro notavel. 

e buracos». De quâr, « bura~o, fojo, poço», 
i, «agua», quâ, «golpe», precedido de o, 
reciproco, para exprimir a acção de cahir 
a cousa sobre si mesma. 

Cardoso, corrupção de Oaá-ndog, «mor- Allusivo a ser encachoeirado, formando 
ro cortado ou quebrado». De caá «tnonte:., po(;os. 
ndog, «quebrar, cortar>'. O som desta Os indígenas tinham o costume de 
pala'vra composta produziu a brutal cor- dar nomes com o mesn10 son1, mas de 
rupção Cardoso. · significados diversos, a Jogares na mesma 

Alguns querem dizer que talvez ali região. Por isso, o non1e da serra e o 
houvesse fixado estabelecimento, nos tem- do ribeirão, embora significando diver
pos primitivos da conquista, a1gu1n in- sa111ente, sôam idrnticos. 
dividuo de tal sobrenorne ou appellido. 
Mas, não procede tal conjectura. A ilha 
era assi1n denominada pelos in<ligenas, 
por parecer, vista de leste, cortada, que
brada, ou aparada. Em sua maior lar
gura, que é de uma legua mais ou m~
nos, ergue-se o morro com suas ran11-
ficações: e, para o sul, estreita-se tanto 
que parece u1n extenso e alto 1nuro no 
niar. Sua elevação é i:;uperior a 800 
rnetros. 

Junto a esta ilha, 'do lado do oceano, 
ha bancos de areia e um lagedo, deno
rninado Moléques, corrupção de Búr-é
que, «pareeis, arrecifes». 

(Vide o nome Moléques). 

Carmo.- V11la, situada á n1arge1n 
esquerda do ribeirão Corrente. E' couhe
cida por Carnto da Franca, por ter sido 
desmembrada do n1uoicipio da Franca. 

Com o mesmo nome Can110, ha um 
aflluente do lli o Grande, pela margt\111 
esquerda: no mesmo n1unicipio de Carmo, 
e serve de divisa. em parte, con1 o mu
nicipio de Santa Rita do · Paraizo. 

O nome deste ribeirão, GarnLo, é cor
ruptéla de Gu-ár'-ã-rno, «queda empi
nada». De gu, reciproco, para exprimir 
a acção da cousa sobre si mesma, ár, 
«cahir, queda», ã, «empinar», com o 
suffixo rno (breve) para formar _supino. 
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O accento predominante está em ár; 
por isso, a phrase ã-1110 é pronunciada 
breve e co.rrida, segundo a liÇão do pa
dre Lurz FIGUEIRA, em sua Arte de 
gra1nmatica eia língua brasilica. 

· Allusivo a uma cascata e salto rle 
dnco nietros de ·altura. '·As aguas pre
cipitan1-se con1 grande fragor en1 toda 
a largura do ribeirão. Esta cascata é 
avistada da villa do Carino. 

Çarneiros.-Corredeira, no rio Ita
pei'l:ninga: . no municipio de Itapetinin~a, 
abaixo do denominado Porto, na estrada 
da Faxina. . 

Carne~ros, corrupção de Quâ-râ-yêre, 
«velocidade e voltas». De quâ, iutini
tivo de áquâ, «co1-rer», n'i, partícula ::if
firmativa, exprimin.do a maior acção do 
verbo, yêre, «volta». 

Allusivo a correre1n ahi v(•lozmente as 
aguas, coru voltas entre blócos ele pedra. 

Carqueja. - Extremidade da serra 
que atravessa o .municipio de Cajurú. 

(}arqueja, corruptéla de Caá-iq~tê-yâ, 
«encosta do inonte gretada». De caá, 
«monte», iquê, «lado, costado», yâ, «gre
tar, abrir, raxar», por effeito natural. 

Allusivo a se mostran/rn ahi cavernas 
e grutas. , 

En1 geral, as serras que existem no 
municipio de Cajurú, tê1n cavernas; e 
a Carquf}ja tern Jigação com a· ]}lorri
nhos, em que na extensas grutas. .. 
· (Vide o nome Jl.lorrinhos). . . 

Carrapato.--Affiuente do rio J>ara
napanerna, pela margem esquerda: entre 
os municipios de Itapeva da Faxina e 
<le Bom-Successo. 

Alguns escrevem Carrapatos. 
Carrapato, corrupção de Quâr-a-pai 

ta, «ern forte declive, formando po<;OS». 
De quâr-a, «poço, fojo, buraco», pai , 
«dependurar», com o suffixo ta (breve), 
para fonnar supino. · 

Allusivo á sua grande declividade, com 
quéd:is e cascatas, formando poços. 

Carvalho.- Affluente do rio Una do 
PJ:elado, pela margen1 direita: no n1u
nicipio de Iguape. 

Carvalho, corrupção de Quâr-a-háru, 
«poços perigosos». De quâr-a, «poço, 
fojo, buraco», ~ârú, «perigoso». 

Allusivo a fójos e peráus. 
Nada tem, portanto, o' nome corrupto 

Carcalho com o de algum individuo, 
que alli se estabelecesse, segundo alguns 
suppõem. 

Este ribeirão ladeia montes eruptivos, 
que formam aquella região, denominada 
pelos indigenas Bahú-guassú. 

(Vide o norne 11ahú-guassú). 

Casa-Branca. - Cidade, na qual ha 
urna estação da Estrada de ferro Mo-
gyana. 

Está assentada no declive de um 
munte baixo; e, .na raiz deste monte, 
ha um pequeno corrego cujas aguas são 
espraiadas. 

Ahi, o antiquissi-mo caminho, que era 
o travessio dos indígenas e que depois 
foi a estrada ge.ral para a Franca, for
mava uma curva, ladeiando o monte, 
para noroeste. Dahi o non1e, corrompido 
e1n Casa Branca. , 

Casa Branca é eorruptéla de Haçá
bang-ca, «travessia torcido». De .ftaçá, 
«passagein, travessio», bang, «torcer, en
curvar», levado ao supino pelo accres
ci1no da particula ca (breve), para si
gnificar «tÓrcido». O h tem sorn aspi
rado. 

O facto de existir mais adiantê a casa 
caiada da Estiva, ou Registro do despa
cho dos generos, foi causa da corruptéla. 

De un1 Itinerario de viagern, em 1857, 
vou transcrever alguns trechos, que ex
pJica1n de certo modo a denominação 
tu pi: «Sahi do Aterradinho ás 8 horas 
da manhã, e, can1inhando ineia Jegua ·ao 
rumo de 60 gráus, cheguei á villa .de 
Casa Branc1-, que, por suas construcções, 
e trato de seus habitantes, se mostra 
uma das 1nais civilisactas povoações que 
em n1inha viage1n atravessei. Conti
nuando dahi ao rumo noroeste, caniinhei 
tres quartos de legua até o atto do 
carn.po. A uma legt'la e um quarto da 
villa passa-se pelo logar chan1ado Es
ti1:a, ainda no mesn10 rumo noroeste, e 
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atravessa-se a váo un1 pequeno cor
rego . . . O terreno niostrou-se, neste 
dia, pouco acciden,tado » . 

Este antiquissiino caminho está hoje 
abandonado e quasi tapado; por~ue, de
pois de 1857, foi aberta un1a estrada 
denominada de rodag1i11t, n1ais recta ao 
alto do campo. 

Cascalho .. -Pequeno furo, commu
nicando o ri.o S. Vicente corn o laga-mar 
de Santos. F1.+-i cortado pelo aterrado 
da estrada; rnas a maré o invade pelas 
duas extrernida<l<::s. 

Cascalho, corrupção <le Oácâ-bo, «lo
gar qne approxima». De cáeá, «acercar, 
approximar», com a part.i.cula bo (breve), 
para exprimir logar. . 

Allusivo a ser uma especie de atalho 
por agua entre aquelle rio e o laga-n1ar. 

Casimbambas. ·-Aflluente do ri
beirão Retiro Velho, e este do rio JJa
rahytinga: entre os n1unicipios de Lo
rena e de Guaratinguetá. 

1 

Castello. - Nome errado, dado em 
ma.ppas á ilha companheira da que traz 
o nome Figueira, tambem e~'.ra<lo. 

(Vide Castilhos e l?igueira) . 

Castilhos.-Ilha fro-11tei ra á ·costa 
situada a sueste de Cana:1éa. Sua ex-
tensão é de 2,8 ki lo1netros. 

Oastilhos, corrupção de Quipií, «irn1ã 
rnenor»; Companheira da que traz o 
nome I!1igueira, corruptéJa de 11iqueira, 
«irmã n1aior», os indigenas as differen 
çava1n assim, considerando-as irmãs: a 
maior, 'I'ique,ira) a menor, QiâpH. O i 
de qui e o primeiro i de pií têm pro
nuncia guttural: dahi a corrupção para 
Castilhos e Castello: . tendo o i de qui 
o som de a fechado. 

Casquei ra.-Afflut1 nte do rio Una 
do Prelado: no município de Iguape. 

Casqueira, corrupção de Caá-iquê-ro, 
~ . 

«O que costeia o monte». J)e caá) «mon-
te», i1uê, «costear, ladeiar», ro, partícula 
de composição significando «pôr-se». 

Allusi vo a Jadeiar os · 1norros. 
Oasinibanzbas, corrupção de Gu-ace-

1nb-á·1nbu, , «O que sahe fazendo ruído». Casqueiro.- I lha no Jaga-mar de 
De atr, «sahir», precedido de gu, como Santos. 
reciproco, ·1nb, intercalação por ser nasal E' tarnbem denominada, ainda mais 

· d 1 · l ' corrufJtarnente, Teixeira. a pronunma a pa avra anterior, arn Fll, 
«Zonido, tropel, ruidoJ ronco, bufo, gru- Casqueiro, corrupção de Cad-haqui-
nhido». cuêri, «por detraz do n1ontr». De caá, 
· .A.llusivo á lucta que, ao affluirem no «.monte»~ haqu~c~têr~, ~P?r detraz». Por 

ribeirão Retiro V-elho, suas aguas tên1 .contrac~ao, ,caa- quic1::eri. . 
com as deste ribeirão; sem duvida poi;. Allus1vo ~ collocaçao . por detraz dos 
subirem quasi perpendicularmente ao cur- rnontes da ilha de S. Vicente. 
so do ribeirão. EP>ta resistencia produz 
um ruído ou ronco proprio das aguas 
em confiicto. 

Alguns escreven1 Cari?nban1bas on Ca
núnbanibas e portanto ainda. com n1aior 
corrupção do que Casi1nbanibas. 

Castelhanos.--Praia, n~ ilha de S. 
Sebastião: no n1unicipio ele Villa Bella. 

Castelhanos, ~orrnpção de (;1f:-herã
aány, «não pouco aberta». De tá, «abrir», 
herã, «pouco», aány) .adverbio, «não». 
Por contracção, Cá-herã-' ány. ,. 

Allusivo ~ ser muito desabi·igada essa 
vasta enseada. 

ili -

· Cassandóca.-}lonte e praia: no 
município de l Tbatuba. 

Ha outra pequena praia que traz o 
nome Cassandoquinha.' 

Logar ele,ado e chato, á margem es
querda do rtbeirão Tatuapé, desde as 
cabeceiras deste: no municipio de · S. 
Paulo. Ahi exi·stem capões de matto e 
campo. 

rJassandóca, corruptéla de Caá-çando.c;
cq, «morro com peu~ços de campo». De 
caá, «mpnte, morro», çã-nd-óg, ( .. quebrar 
a corda», applicado tambem para expri
mir «quebrar a fila, quebrar a harmonia 
"ou o conjunc,to», corri o suffixo ca (bre-
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ve), para formar supino. Isto com re- do padre Lulz FIGUEIRA, na · sua Arte 
ferencia ao monte e ao logar elevado. de grannnatica da lingua brasilica. 

Mas, quanto á praia Qud-çandóg-ca, Allusivo a serem encachoeirados. 
é a11usivo a ser solta e bati da das ondas. 
a9 inverso das outras qu e são guarcla - Quanto á pedra no rio Parahyba, é 
das por inura!has de ped ras. E' uma o 1nesmo signifi cado: porque, de encon-

tro a ella, as aguas do rio são forçadas 
praia bravia . . De quâ, «golpe», çan- a tomar outra direcção. 
don,q, «quebrar». 

Cassaquera.-Affluente ·do Tio Ta-
1nanduatehy, pela margem esquerda : no 
municipio de S. Bernardo. 

Cassaquera, corrnptéla de Gu-ár;ai -
,,. ' 

quer-a, «esparzido e parado». De .r;u., 
re.ciproco, açáí, «esparzir», qu,êr, «dor
mir, repousar, parar», com o accrescirno 
de a (b1•eve), por acabar ern cún :::oante. 

Allusivo a alagar-se, e ter quasi ne
nhuma correnteza. 

Cassununga.-Afftuente do rio 1l11J

gy-guassú, pela margem esquerda: entre 
os municípios de Santa Ri ta de Passa 
Quatro e de S. Sitnão. 

Affluente do ribeirão Piahy, pela mar
gem esquerda, e P,ste affluente do ribei
rão Tremembé, pela margorn direita : no 
municipio de S. Paulo. 

(Vide o nome Jacarehy). 

Cataibú.-- Morro, no municipio de 
.Jundiahy. 

(Vide o nome Caxaibú) . 

Cathióca. - Cachoeira no ribeirão 
I laim, abaixo da denominada Itarnbé : 
no 1nunicipio de Cunha. 

Cathi'óca, corruptéla de Qua-ti-yiâ-óg
ca, «espumosa, e poço». De qúa, «poço», 
ti -yuf-og, «espun1ar», com o suffixo ca 
(breve), para formar supino. · 

Allusivo a formarem as aguas ahi 
muita espuma ; e a· existir, logo abaixo 
da cachoeira, uni poço. 

E' conhecida pelo nome «cachoeira 
do Guedes»; o nome Cathióca é trazido 
indebitamente por uma extensão do ri
beirão. 

Pedra no rio Parahyba, na volta que, Catanumi.- 1\Iorro granítico, á mar-
e.m fr.ente á cidade_, de J·acarehy, faz gem esquerda . do rio Ju query: entre os 
esse no. 

Não se trata de cassununga, vespa municipios de S. Paulo e de Parnahyba. 
conhecida, cá-çúnü-nga, «vespa ruidosa», Catanunzi , corruptéla de Quâ-atã
De cá, o mesmo que cáb-a, « vespà,>~ , haírne-i , cont.rahido e1n Quâ-'tã-n-'a'irn'
çúni1,-nga, verbal derivado de çúni't, «fa- i, «inteiramente a pique e ponteagudo». 
zer ruido», con1 0 snffixo uga (breve), De quâ, «ponta», atã, «tesa, erecta», n , 
para forniar 8upino. Em certas estações intercalação nasal, hai1ne, «a pique», i , 
do anno, emigram, conio gafanhotos, de posposição de perseverança. 
um logar para outro; e, em seu tra- Allusivo ás suas encostas a prutno, e 
jecto, fazem tal rumor, que os praticos a ser ponteagudo. 
tratam de arredar-se desse run10, afim 
de não serem n1ordidos. Catiguá.- Ribeiro proximo á cidade 

Cassununga, (alguns escrevetn Vas. <le Santo Antonio da Cachoeira. 
sununga), é corru ptéla de llaçá-nong-a, Catiguá, corruptéla de Hati-,quá, ~ man
«impedimento atravessado ». De haçá, chado de sedimentos». De hati, «sedi
«atravessar», nong, «impedir», com a mentos, fezes, buruzo, bagaço, cisco», 
(breve), por acabar ein consoante, 8e- ,qiui,• « listrar, manchar, riscar, formando 
gundo a lição do padre A. R. DE l\1oN- veias». O som at'pirado do h semelha 
TOYA, em sua Arte de la le111rua gua- o som de e: dahi a corruptéla. 
rani; e, por estarem esse.s \1erbos no Allusivo aos sedimentos que, no fundo 
infinitivo nús ou se1n caso, significam a de seu leito, fonna1n listras ou riscos 
acção delles em geral, .co)lforme a, lição veiados. · 
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Catocas.-Affluente do rio Infe,;no: ybf;l, ·«'conca;v'o, ôco, seio» . . O som da 
no n1unicipio· do Carmo da Franca. pronuncia é guttural. 

Catocas; corrupção <le Cotóg-ca, ·«Si- Allusivo ~ existir ahi um br.ejo, em 
nuoso».' De cotog, «meneiar-se, ·voltear», · f6rma concava, e muito fundo de la-
com o suffixo ca (breve), para forn1ar n1eiro. · · 
sup1no. 

Allusivo ás muitas · voltas que d~. 

Cattas-Altas.-·Affluente ào rio Ri
beira de Iguape, pela rnargem esquerda: 
()ntre os rn.unicipios d~ Apiahy e de 
Iporang~. 

Este ribeirão, de cerca de 80 kilo
metros d~ extensão, com 20 de largura, 
é obstruído de cachoeiras e cascatas. A' 
margem esquerda, ha unia pedra con1 
inscripção. 

Cauvi.-Pequena lagôa, :í margem do 
ribeirão Anna da Costa: no município 
de Iguape. 

Cauri, corrupçã.o de Guâá-ayby, con
trahido em Guâá-y'by, «lagôa ruim». 
De guáá, «enseada, lagôà>>, ayby, «ruin1». 

Allusivo ás suas más aguas. 

Cauvú.-Corrego affluente do ribei
rão Caboçú, pela margerr1 direita: no 
município de S. Paulo, freguezia de N. 
S. do O'. Acerca destes e de outros corregos em . que outr'ora se fizerarn cattas na~ Caurú, corrupção d(~ Quâ-yu, «la-

quella regiãq, o conselheiro 1\fARTil\'I goinha». De quâ, «pequenito», yu, «ala
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRÁDA, ern gadiço, lagôa». 
seu Diario de u~na 11;üige1n rrrtineralog1ca Allusivo a for'Ínar a agua desse cor
pela província de S. J>oulo no anno de rego, logo que1 cahe do monte, uma pe-
180.5, escreveu o se·guiote: « •.. larguei quena lagôa, e dahi seguir até o Ca
a ri beira (Ribeira de Iguape), e entrei boçú. 
p~lo dito ribeirão (Taquari), passei pelo ... 
Ouro-grosso e fino e outros corregos, Cavado.-1\iiorro, entre os mun1c1p1os 
que aqui vern desacruar nas quaes se 1 de Soro.caba e de Piedade, servindo-lhes 
vêem restos de anttgas' lavras de ouro, de divisa. · 
hoje abandonadas por já não darem Iu- . ·cavado, corrupção de qá-yâb, «fen
cro, e adian'tPi-me até perto do salto, <l~o e quebrado\'. De c:a, «quehrar», 
que não pude ver por avisinhar-sc a ya,. «fender-se naturalmente, ter gretas, 
noite: a formação do .ouro é a geral já abrir-se>:-
mencionada, e só nas proximidades do Allus1vo a f Pndas e esburacamentos 
salto se vêen1 as enormes massas da nas encostas. 
rocha granitica ele grão fino e nliudo, 
fazendo já p,.a::;sagem á porphidica ..... 
V ma observação, que t-tn geral tenho 
feito, é que as formações do ouro não 
são permanentes, mas sirn destacadas 
dos 1no1Tos vbinhos, onde seria bom 
exa1ninar, se o paiz, por montuoso e 
inculto, o não obstasse». 

Catumby.-Tremedal, á margem es
querda do rio '.Pietf, no n1unicipio de 
8. Paulo (fregnezia do Senhor Bom Jesus 
do Braz). 

Catianby, corruptéla de Catu-húú
yl/[t~, contrahüio ern Cat'-úú-ybyi, «muito 
fundo. atoleiro». De catu, para exprimir 
excesso, húú, «la1neiro, lodo, uetrit08», 

Caveiras.-Praia, na ilha de S. Se
bastião: no municipio de Villa-Bella. 

Ca,veiras, corrupção de Cá-hêrã, «um 
pouco aberta». De ca, «abrir», hêrâ, 
«u1n pouco». 

Allusivo a ser 
a enseada. 

um pouco desabrigada 

Caveirinha.-Aflluente <lo rio Una 
da Aldêa: no municipio de Iguape. 

Ca'veirinJta, corrupção de QUa·ei-te
nhin-a, «quasi secca, conservando pe
quenos poços». De qua, «poço, cóva», 
ei, «inutil, sem . causa, . pequeno»,· re, 
particula que pede o verbo começ~ado 
por n, segundo a· lição do padre A. R. 
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DE MoNTOYA, em· seu Tesoro de la 
lenguri guarani, nhin, «seccar-se», com 
a, por acabar em consoante. 

Hoje o denomiua.1n Coveiro: allusivo 
ás muitas cóvas ou fójos, que se mani
festa1n quando secco; e só no tempo 
das chuvas enche-se o leito. 

Caximba.- Ribeiro que, com · outros, 
fórmà o rio Apiahy-guassú: no muni
cipio de Apiahy. 

Ca;rúnba, corruptéla de QUa-ci-eyni
bae, «O que não tem origem ». De qua. 
«buraco, poço», ci, «madre», formand o 
qua-ci, «Origem, funte. vertente», eytn, 
pot)posição para exprin1ir negação, bae, 

Cavetá.---Affiuen te do rio Tietfi, pf'la particula para formar particípio, signi
margern esquerda: entre os n1unicipius ficando «O que». O ci póde ser pro
de Parnahyba e de Ar~1çariguama. nunciado ('hi, segundo o costume de al

Cavetá, corruptéla de Yâb-etá, «mui - guns. E bae é sernpre corrido, e em 
tas gretas». De 11âb, (, fenda natnral, fórma breve. 
gteta, racha », etá, «tnuitas )> . Allusivo a ser formarlo, em seu co-

Já li Icavetá. n1eço, por aguas de chuva, se1i1 fonte. 
~llusivo a ser mui to greta<io no leito, A proposito <lo nome deste carrego, 

pois que nasce no morro Voturuna, que examinei a pahivra cacintba. O nosso 
é eruptivo. , lPxieographo l\1oRAES dá á palavra ca-

·Tan1bem . ha· t11n. corre?~ Careta, <.t.Í- 1 einiba etymologia africana; mas, sendo 
fluente do no .Jnndiah,q-JJt!r_1n_t, pe,la mar- buraco. cova, ou poço, para conservar 
gem esquerda: no mun1c11no ae Jun- a<ruas da chuva a Iin()'ua tut>i tem a de-
d. h o ' o ' 1ª Y· nominação supra Qua-ci-e!Jni-bae. Não 

Cavóca.- Serra altíssima de mais 
de l. 000 metros acirna do nivel du n1ar; 
servindo de divisa ás vrovincias de s. 
Paulo e do Paraná. 

(Vide o non1e Jlí.àiatira). 

Caxaibú.- 1\íorro: 
1

entre os 
pios de Jund.iahy e de Itatiba. 

Alguns o dizelll Chxa1u/Jú. 

ll1 UlHCl-

Ca;i:aiúú, corru ptéla de Caá-çái-ib(lf, 
«moute baixo e esparramado». De caá, 
«m .. onte», çái, «esparzir, estender, _es
parramar», ib1:1;, «baixo». 

A pronuncia de ibiy é gutt,ural. 
Caxanzbú é uma fonte de aguas mi

neraes, na provincia de Minas Geraes. 
E explicG aqui este nome por sere1n 
muito procurndas por enfermos estas 
aguas. 

Caxa1nlJú, corruptéla de Catã-nihú, 
«golfa e ferve». De catã, «golfar, fazer 
torvellinhos, rnenear-s8», 'mbú, o n1es1no 
que pú, «fr.rvPr», mudado o p em nib 
por causa do so111 nasal de catã. 

Allusivo a golfar da terra a fonte, 
fazendo bulhõcs ou urna como fervura. 

Ern tupi, a palavra cauia11zbú significa 
~ bolho \) ; e com rrfercncia á ngu:-i, é a 
bolh;.i que o liquido faz co1no a ferver. 

é porta nto de er.y1nulogia africana; po
dendo, µorém, corresµo nder á mesma idéa 
o son1 das palavras respcctivas, se en1 
verdade existe e1u lingua africana tal 
palavra i<lentica no som e na idéa re
presentada. Do que MoRAES escreveu 
não se collige essa identidade; e pois, 
nãv só elle, colllo AtiLETE que o copiou 
sem co11fes~al-o, erraram quanto á et.y
mologia de cac·i11lúa. 

Caximbo.- Affluente do rio Bacu
rutú, pela margem direita no municipio 
de Conceição dos Guarulhos. 

Caxi1nbo, corruptéla de Quâ-ty-nzbo, 
«Corre enterrado». De quâ, o mesmo 
que aquâ, «correr, pa8sa r:t, ty, «enter
rar, apertar t::i pandu», 0om 'fnbo (breve) 
paTa formar supino. O padre A. R. DE 

MoNTOYA, no seu 'Tesoro de la lengua 
guara1ú, dá con10 supi no deste verbo, 
não só ty1no, corri o tam l>em ty 11iba. 

AIJ11:)ivo a correr sob pedras, ·pare- · 
cendo tapado, em muitos logares. 

Caximbú.- l\1orro, entre os 1nunici
pios de Atibaia e de Itatiba. 

Cax i-Jnbú, corruptéla de Gu-achy-nib
húú, «lodoso e escorregadio». De gu, 
reciproco, para significar as duas enc()~-
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tas, achy, «escorregadio», nzb, interca- j A proposito, vale á pena deixar notado 
lação nasal, húú, «lodo, lama». que restinga ou melhor, rastinga, é de 

As encostas deste morro são, com origem tnpi, significando «pontas levan-
effeito, lamacentas e lodosas. tadas». De rá, «mancha, levantado, não 

Cayacanga.-Morro proximo ao rio 
R1:beira de Iguape, no município de Xi-. . 
n nca. 

Cayacanga, co.rruptóla de Caía-acan_q-a, 
«cabeça a abrazar-se». De caía, «qnei-

, mar-se, abrazar-se», no infinitivo, acang, 
«cabeça», formando cotn caía uma só 
palavra, e recebendo a por acabar em con
soante. Por contracção, Caí-' acang-a. (*) 

Allusivo a ser vaporoso esse n1orro, 
deixando sahir evaporações no cabeço. 
E' 1nineral aurífero. 

Alguns kilometros rlistante está o que 
tem o nome Votupóca. 

(Vide o nome Votupóca). . 

(*) Estava a seguinte nota : 
Não será Caá-cang-a, «morro secco»? De caá, «morro», 

rang, «secco, enxuto», com a (breve) por acabar em con-
soante. . 

Parece, poróm, que o nome ó do estreito que ahí fórma 
o rio Ribeira de Iguape: e, portanto, será. corruptéla de 
Quaí-cang-a ? 

Cayacotinga.-Affluente do rio Tieté, 
pela margen1 esquerda: entre os rnuni
cipios de Itú e de Porto Feliz. 

Corredeira no mesmo rio Tieté, pouco 
acin1a da fóz daquelle ribeirão. 

Os indígenas usavam dar a logares 
na mesma região nomes con1 som iden
tico ou quasi identico, significando porém 
diversamente. 

Cayacotinga, nome do ribeirão, e Cáí
acú-ti-nga, «vapor quente, a queimar». 
De cáí, «queimar~ , acú, «quente», ti, 
«evaporar» com o suffixo uga (breve) 
para formar supino. 

Allusivo a correr sobre terreno de 
formação carbonifera·, recebendo pelo leito 
evaporações quentes. 

(Vide o nome Penonduva). 
Cayacotinga, no1ne da corredeira, é 

Coacú-ty-nga, «pontas escondidas». De 
coacú, «esconder, occultar», ty, «ponta», 
com o suffixo nga (breve) para formar 
supino, relativamente ao nome inteiro. 

Allusivo a pedras ponteagudas no leito, 
mas cobertas pela agua. 

nivelado», ty, «ponta», com o suffixo 
nga (breve) para formar supino, e1n re
lação ao non1e inteiro. Allusivo a pe
dras e baixios no mar e nos rios e lagoas. 

MORAES e AULETE ignoram a origem 
dessa palavra. 

Cayu bi.-Affluente do ribeirão Iti
niirirn ~ este do ribeirão Itinguassú, e 
este do rio Una da Aldêa: no n1unici
pio de Igua pe. 

Cayubi, corruptéla de ·QUa,-yú-bi, «poços 
e alagadiços, pegados uns aos outros». 
De qúa, «poço», yú, «alagadiço», bi, 
«pegar-se». 

Allusivo á sua fdrmação por entre 
aguas estagnadas e putridas. ,. 

Cedro.-H
1
a este nome, e1n bairros 

diversos, na província de S. Paulo. ' Mas, 
estes bairros tirarn de ribeirões proximos 
o nome. 

Cedro, corrupção de Cé-ndurú, « cas
ca ta ruidosa». De cé, o mesmo que hé, 
«dependurar», nduru, «ruido, estrcpito». 

.A palavra ndurú é pronunciada breve 
e co1:ri<la, por causa do accento predo
minante em cé, syncopado o n. 

Allusivo ~ cascatas ruidosas, nesses 
ribeirões, e a cachoeiras successivas. 

E' notavel a cascata Cedro, no n1u
nicipio de Cunha. Co1n o nome Cedro 
é tam bem. conhecida, a cascata, onde 
nasce o rio Pissinguaba, no municipio 
de Ubatuba. 

Ceromonia.-Afflnente do ribeirão 
dos 'Veados, pela margem direita: no 
m unicipio de Campos Novos de Para-
napanema. . 

Oeromonia, corrupção de Terõ-rnonà, 
«sinuoso e turvo». De terõ, ,<torcido, 
torto», monà, «rnesclar, borrar, turvar» . 
O t é mudado em ç, formando Cerõ
·1nonà pela necessidade do relativo. 

Cerquilho.-Affluente do rio Tieté, 
pela n1arge1n esquerda: no n1unicipio 
de Tiet~ ' · 
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Oerqu ilho, corrupção de Ti-qu·ir-a, 
«pouca agua ». De ti, . «agua», quir, 
«pouco, pou<Jni to», com o accrescimo 
de a (breve), por acabar em consoante. 
o· t é mudado en1 ç, pela necessidade 
do relativo. 

Allusiro a ser muito raso, e quasi 
sem agua. 

Cervo. - - Afflucnte -do Rio- Grnude, 
pela margem esquerda: no n1unicipio de 
Santa Rita do .Paraizo. 

Cedro, corrupção <le Cif-rlJ, «põe- se 
dep.endurado '> . De r·é, «Jependurar », rõ, 
pôr-se». A pronuncia r à é bre ve e cor
rida por causa <lo accento predomiuantt> 
em ca. 

Allusivo a cascatas. 

Cervp-grande. - Affluente do . . .. . 
. . . . . . . . . pela margen1 .......... no 
municipio de I.JeuçóPs. 

Ceri:o-grande, corrupção de Céri-áquâ
aány, coutrahi<..lo en1 Oer' -aqúàn.'J, «pou
co corrente».. De ceri, «pouco», áquâ, 
«correr», aány, parti cu la de negação do 
verbo, ao qual é pospústa. Por isso 
é tam be1n conhecido peio non1e-Rio
'morto. 

Ceveiro. --Aftlu~nte do rio Piracicaba,· 
pela margern direita: no n1unicipio de 
Piracica ba. 

Oeve11."ro, corrupção de Ce-yêrê, «si
nuoso». De re, n:lativo, por existir 2ê 
no verbo yêrê, «voltear, fazer sinuosi
dades». 

Allusivo ás n1uitas voltt1s que dá em 
seu curso. 

Chapéo.-Serrote notavel, no mu
nicípio de S. Luiz do Parahytiuga: entre 
o rio l'araftytinga e o ribeirão deno-
1ninado tam be.1n Oltapéo, nome este ti
rado do dito serrote. O ponto culmi
nante é conhecido por Agudo. 

Murro, á 11wrgc1n esquerda do rio lli
beira de Iguape; dando tambern o nome 
Ohapéo a um ribeirão, aflluente daquelle 
rio. 

:Nlorros, dando o nome a arraiaes, á 
margem r~querda. e ú margrm direita 
do rio Mogy-guassú, logo abaixo da 

.. 
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confluencia do Rio Pardo, nas prox1m1-
dadcs cl f\ cachoeira S . J-Jnrtholonzeu. 

Chnpéo, çorrnpção de Ytá-pé, «morro 
chato». De ytá, «pedra, n1orro», p{J , 
«chato». 

Tratando-se de morros, os indígenas 
costurnan1 suppri1nir por aphéresis o v 
de ytá, pronunciando sómente tá. Dahi 
'l'apé, que alguns, dobrando a lingua, 
pronunciam Xa-pé. A fórma de chapéo 
como origt:'n1 do nome é um não senso. 

Sem duvida, ess~s morros são nnne
rae~. 

O nome Chn.péo d'u1:as, que existe 
na provin cia de Minas Geraes. não é 
senão Ta-pf' -húú -brtf'., «n1orro chato apo
drecido ». Itúú-bae, verbal ·cterivado de 
húú, « apndrecf~r », com u suffixo bae (bre
ve). para forn1ar participio . 

Ha com effeito 1norros, cuja terra é 
µôdrt>; e mesmo naquella província' ha 
o serrote denominado Farinha Pôdre, 
nome tam bem corrupto e talvez derivado 
da natureza <lo respectivo terreno. 

Charro.-Affluente do ribeirão Gua
piara, pela margem direita: no mnnici
pio de .Paranapanema. 

E' de pequena extensão; e desce da 
serra, formando cascatas, ou pequeno::> 
::>altos. 

Cha1 ro, corrupção de Ohái-rà, « O qu,e 
se põe dependurado» . De chái, «depen
durar -se», rõ, «pôr -se».· 

Allu8ivo ás cascata::; e pequenos saltos. 

Chibarro.-AffluPnte <lo rio Jacctré
pip-iru.-guassú, ou, antes, uma de suas 
principaes vertentes ou cabeceiras : no 
municipio de Araraquara. 

Chi barro, c.orrupção de Ti -pdí-rõ, «rio 
que se põe dependurado». De ti. «rio, 
agua », pái, «dependuraP>, rõ, parti cu la 
de com posição, significando «pôr-se». 

Allusiro a descer da serra em casca
tas e cachoeiras; e tem mestno um ma
gestoso salto de cerca de 25 n1etros ·de 
altura. 

Entre rste ribeirão e o das Cru >. es 
está situada a villa de Araraquara. Por 
outra, csto ribeirão Chibarro está ao sul 
da· villa. 
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. Quando passa proximo da villa, corre 
menos accidentudo do que quando clesce 
da serra. 

Chiqueiro.-Morro, no municipio de 
Itapecirica. E' unido ao Itátúba. 

Tam bem, menos incorrectamente, é co
nhecido pelo nome J'iqu.eira. 

(Vide o nome JiqueirQ). 
Morro, entre os municipios de Tau

baté e de Redempção. 
E' a rnesma explicação do outro. 

Cintra.-Morro, no rnunicipio de Ca-, 
nanea. 

Cintra, corrupção de Cy-terõ, «resva
ladio e torto ». De cy, «liso, resvaladio», 
terõ, «torto». A palavra terõ é pron un
ciada breve e corrirla. 

Allusívo a ser lubrico e torcido. 

Ci·pó.-Affluente do rio Paranapa
nernà, pela margem direita: em territorio 
ainda occupado pelos indígenas, algumas 
leguas acima da fóz daqnelle rio. 

Oi-pó, «saltos pegados )> . De ci, «junta 
de dnas ou mais cousas, pegar, unir, 
achegar», pó, «Salto». 

Nada tem com o vegetal sarmentoso, 
d.e caule longo e flexível, cy-pó, «vara 
lisa»: de c,'ij, «liso», pó, «vara, páu, fio ». 
E, aliás, nessa região deve haver cyp6 
em abundancia. 

Oi-pó é allusivo a cahirem da serra 
as aguas de quéda em quéda, formando 
con10 un1a escadaria. 

·cipoáda.-Morro, servindo de centro 
nas divisas entre os m unicipios de Serra
N egra, Amparo, Socorro e Penha (hoje 
Itapira). E' redondo. 

Oipoáda, corrupção de Oj;-puá-bo, <- res
valadio em redor ». De cfJ, «resvalar, ser 
liso, ser escorregadio», puá, «ser re
dondo, · fazer circulo», bo (breve) para 
exprimir o modo de ser ou de estar, signi
ficando, com puá, «em redor». 

Allusivo a ser alcantilado em toda a 
circumf erencia. 

Ciriba.- Nome tupi da ilha de S. 
Sebastião, como consta de um docu
mento de 1602. 

Oiriba, corruptéla de Oiri-bae, «apar
tada, separada>~ . De ciri, «apartar, se
parar», bae (breve) para forn1ar parti-. . c1p10. 

Claro.-Affluente do rio Ribeira de 
lguape, pela margem esquerda: no mu
nicipio de Apiahy. 

Afiluente do rio Assungui, pela mar
gem esquerda: no 1nunicipio de Piedade. 
Nasce da serra da qual se destaca o 
111 orro -A,qu.do. 

Affiuente do rio Juqueryqueré, pela 
marge1n direita: no município de S. Se
bastião. 

Afiluente do rio Una-da-aldêa, pela 
inargem esquerda: no munícipio de Iguape. 

Afiluente do rio . Parahybuna, pela 
marge1n esquerda: no município de Pa
rahvbuna. 

Ãffluente .do rio Jlfogy-guassú, .p.ela 
marge1n direita:- entre os municípios de 
Pirassununga e <le Santa Rita de Passa 
Quatro e de Santa Cruz das Palmeiras. 

Affluente do rio Tieté," pela n1argem 
esquerda: no mnnicipio de Lençóes. 

Affluente do rio Pardo pela margem 
rlireita: no municipio de Santa Barbara 
do Rio Pardo. 

Affiuente do rio Piracicaba pela mar
gern esq ucrda: no município de Piraci
caba. 

Affluent.e do )'io Atibaia pela margem 
direita: no município de Nazareth. E' 
mais conhecido pelo ribeirão de Casa
da-telha! A cascata mostra a altura de 
c·erca de vinte n1etros. 

Affluente do rio ,Jaguary-mirim, pela 
margem direita: no municipio de S. João 
da Boa Vista. 

Aflluente do Itio do Peixe, pela mar
gem direita: no municipio do Rio-Bo
nito. 

Affluente do rio Parahyba, · pela mar
gem esquerda: entre os inunicipios de 
Queluz e de Pinheiros. · 

Afiluente do rio Cori1nbatehy, pela 
margem direita: no município de S. João 
do Rio Claro. 

Este nome Claro é corrupção de Chái-ró, 
«O que se põe drpendurado ». De chái, 
«dependurar-se», ró, «pôr-se». 
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Allusivo a formarem cascatas e suc
cessi vos pequenos saltos ern seu curso. 
A côr clara das aguas na quéda faz 
enteuder o nome Cháí-rà co1no Cláro. 

O ribeirão Claro, no inunicipio de 
A piahy, é proximo ao morro Clwpéo. 
(Vide o norne Chapéo). Embora extenso, 
e profundo, as cascatas e os saltos o· 
in1pedem até . a serra Itapirapuan. 

O ribeirão Claro, entre os 1nunicipios 
de Queluz e de Pinheiros, offerece uma 
curiosidade natural, na proximidade de 
suas . cabeceiras·, na serra Mantiqueira. 
E' uma gruta de maü; de cincoenta me
tros de extensão, com divisões. 

dous pedaços permanecem arrimados um 
ao outro. Sua altitude é de mais de 
950 metros. 

A serra em S. Carlos do Pinhal é 
eguahnente cortada por um ribeirão for
mando um salto. 

O non1e Cocaes dessas serras, é cor
ruptéla de. Cógca-á, por mostrarem ar
rimados os dous pedaços, um ao outro. 
De cóg, «arrimar, sustentar», com o suf
fixo ca (breve), para formar supino, á, 
«imitar, simular». O nome Cogca-á, 
por contracção Cogc'-á, é o mais uRado. 

Cocaes, nome do ribeirão, é corruptéla 
de Cói-guâá, «enseadas pegadas natu
ralmente». De r:ói , «d uas cousa~ pega-

Coatinga. - Attluente do ribeirão das naturalmente », guâá, «enseada». 
Taiaç:upé,va, e este do rio 'l.1ieté, pela Con1 effeito, o ril.ieirão, depois de for
n1argern direita: entre os municípios de n1ar uma enseada, err1 fórma de lagôa, 
Mogy das Cruzes, de Santa Br<lnca, e 1 denominada Areia-branca, cahe, mais 
de Jacarehy. abaixo, de um salto de pedra, con1 quasi 

Coatinga, corruptéla de Ii-uá-t?;-nga, dous rnetros de altura. . Recebe succes
«lama esbranquiçada». De h, relativo, sivamente as aguas dos ribeirões Prata 
substituindo o y <lc yuá, «lama, limo, e J?e?:o, depois de ter forn1ado outra en
cousa pegajosa», ty, «brant.Juear, ser seada mais pequena; e sob o ultimo 
branco», com nga (breve) para formar nome, desagua no rio Jaguary. 
supino. O h te111 so1n aspirado. Ha ta1nbe111 um bairro com o nome 

Com effeito, este Coatinga, aftluente de Cocáes, no n1unicivio de Sarapuhy; por 
Taiaçu.péva,. segundo fui informado, tem causa de lagôas. 
no· leito um barro branco, molle em
quanto huinido, que endurece logo depois 
de extrahido, tomando em pouco tempo 
a consistencia ·de pedra. 

Cocaes.-Serra, no municipio de Ita
tiba, entre os rios Atibaia e Capi'l,a1·y. 

Serra, no tn unici pio de S. Carlos <lo 
Pinhal. 

Affluente do -rio Jaguary, péla mar
gem direita: nos m unicipios de Amparo, 
Casa Branca e de S. João da Boa Vista. 

O nome Cocaes nada tein com ~o
queiros: ainda que, de facto, existarn 
taes palmeiras nesr;;es logares. 

A serra em Itatiba tem tambem o 
non1e Jl1.ornbúgca, «furado de um lado 
ao outro». E' o yerbo pug, «arrebentar, 
furar», precedido de rno, particula acti va, 
e levado ao supino pelo suffixo ca (breve). 

Allusivo a ser cortado por dous ri
beirões, cujas nascentes se contrapõe1n 
e quasi se encontram; e, entretanto, os 

Cocoéra. -- Aflluente do rio Tieté, 
pela margem direita: no municipio de 
Mogy das Crnzes. 

Cocoéra, corruptéla de Cucut-uêra, «Ca
hido». De cucuí, «cahir», levado ao par
ticípio preterito pelo accre~cimo do ver
bal uêra. 

Allusivo 
do monte; 
ri o 'J.!ieté. 

a nascer, e logo depois cahir 
e dahi seguir a desaguar no 

C.omprida. - Ilha situada desde a 
barra !capara até a de .Cananéa; entre 
o oceano e o Mar-pequeno, e, desde 
certo ponto, entre o oceano e a ilha 
Cananéa. 

E' tarubem conhecida por Ilha Grande. 
Comprida, corrupção de Cuí-pií-bo, 

«arenoso em muitos logares». De éUÍ, 
«areia, pó», pií, ~ a miudo, n1uitas vezes, 
em muitos logares ,>, com a partícula bo 
(breve), para exprimir «logares» e não 
«vezes». 

" 

.. 
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A corrupção operou-se, porque 
mente a ilha é comprida. 

real- 1 glomerar-se ahi, impedindo a entrada 

Com effeito, e~ta ilha tem manchas 
extensas de areal, que o n1a r e os ven
tos nella depositam. 

de taes embarcaçêies no rio». 
Quanto ao Co1nprido, que serve de 

limites entre os municipios de S. José 
<los Campos e de Jacarehy, dizem que 
·o lei to f( ii cavado pelos interessados em 
tornai-o mais fundo. 

o conselheiro MARTIM: FRANCISCO 
RIBEIRO DE ANDRADA, em seu Diar·io 
de u1na via,qern rninera loyica pela pro-
víncia de S . Paulo no anno de 1805, Conchas.-Affiuente do rio Tieté, 
escreveu: «Sahi da villa de Iguape para pela margem esquerda: nos mun1c1p1os 
de Cananéa, em canôa, pelo braço de <le Tieté e <le Tatuhy. 
mar (l\iar pequeno) formado pela terra. Conchas, corruptéla e tambem tra
firme e pela língua de terra, ou ilha, ·ducção de Cóí-ytã . A palavra· ytã é 
que decorre desde a barra do norte de pronunciada breve e corrida, por causa 
Iguape até Cananéa: esta ilha estende-se do accento predon1inante em cóí. De 
até doze leguas (segundo julgo), e vem có~, «duas cousas pegadas naturalmente», 
fazer o pontal da villa de Cananéa com ytã, «concha», isto é, uma das bandas 
o morro, por detraz do qual fica a villa que cobrern o marisco. Sendo guttural 
deste nome». a pronuncia do y, tã soa xã e, por ter 

Em toda a extensão desta ilha é no- de ser pronunciado breve e corrido, 
' A 

tada uma aglutinação de cascas de um soa xa. ,. 
anitnalculo de côr parda escura, originado Allus1vo <\ correr sobre terreno em 
na fermentação dos dEtritos vegetaes, que são encontradas, sob camadas de 
superpostos ás areias. calcareo cinzento escuro, conchas fosseis. 

As n1arés grandes a alagam, em sua São exac:tamente da especie bivalve. 
maior parte. E não é sadia. Seus habi- Altitude 450 rr1etros. _ 
tantes, em geral, vivem en1palemados. Mas, cousa notavel ! Concha, que assim 

Com prido.-Rio que, 
cordilheira rnaritin1a, ten1 
n1unicipio de Ubatuba. 

é en1 portuguez, hespanhol .e em latin1, 
nascendo na de que aquelles idiomas se derivaram, 
seu curso no é conca. em italiano, conque, ern fran

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gern direita: entre os municipios de S. 
J osé dos Campos e de Jacareby. 

Comprido, corrupção de Cuí-pií-bo, 
«arenoso em muitos lagares» . De cuí, 
«pó, areia», pií, «a miudo, em rnuitos 
logares, n1uitas vezes», bo (breve) para 
exprimir logar. 

Acerca do Comprido, de Ubatuba, ob
tive as seguintes informações: «E' for
mado de cachoeiras, que nascem na ser
ra, e corre veloz entre e sobre pedras. 
Mais abaixo <leram-lhe o nome Rio Gran
de, por ser navegavel por canôas; e 
mesmo outr1ora entraram em seu leito 
pequenas embarcações de coberta: ar
rancada, porém, uma pedra que exisLia 
no meio da barra, conservando-lhe sem
pre a profundidade pelo . movimento de 
rodomoinhos, as arêas corr1eçaram a ag-

cez, cogchê, en1 grego, çankha, em sans
crito. A pronuncia. da palavra grega é 
a rnesrna da palavra franceza. A pro
nun cia da palavra tupi é cõnxà, segundo 
já ficou dito. 

Condapuhy.-Ribeirão que, nascendo 
no morro, á ponta 1neridional da ilha 
Comprida, corre de sul a norte; e de
sagúa no interior da barra Ieapára: no 
município de Iguape. 

(Vide Coniprida) . 
Alguns escrevem Candapuhy, sen1 du

vida alguma incorrectarnente, por não 
corresponder ao objecto noineado. 

Condapuh;tt, corruptéla de Cundá-poí, 
«sinuoso e estreito». De cundá, «retor
cido, enroscado, cheio de voltas e revol
tas», poí, «estreito, adelgaçado». Com 
effeito, é sinuoso e estreito; e tambem 
fundo. 
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Congonhal.--Grupo de morro~, nQ. 
municipio rle Piracicaba. Affluente <io 
rio Piracicaba, pela margem esquerda: 
no mesmo municipio. 

Congonhat, corrnptéla de Gu-0119-0119-
ayê, «muitos, juntos» . De gu, reciproco, 
ong, «juntar, reunir», repetido e seguido 
de aye, «n1uitos», para exprimir super
lativo na quantida<ie. O y de ayê tem 
pronuncia guttural: por isso o ng, que 
o antecede, sôa nh. 

Allusivo á reunião ahi de muitos picos, 
formando, porém, os rnorros uma só 
serra. 

Quanto ao nome do ribeirão, é Gu
ong-ong-ave, .:rr1uitos impetlin1entos». De 
gu, reciproco, ong, «impedir», repetido e 
seguido de aye, «muitos», para exprin1ir 
superlativo na quanti(lade. A differença 
do nome anterior está sómente no verbo, 
que é outro. 

Com effeito, é um ribeirão muito obs
truido. 

Congonhas. -Cachoeira no rio 1rieté, 
proximo á fóz do rio Jar:aré-pipira-,quassú. 

Congonhas, ~orruptéla de Gtt -ong
ong-a, «muitos irnpedimentos». De gn, 
reciproco, on9, «impedir », repetido para 
exprimir superlativo, com o accrescimo 
a, por acabar em consoante. 

Allusivo aos muitos arrccifes ahi. 
' 

Contendas.-St>rra, no município de 
Cajurú. 

Contendas, corrupção de Coi-teny, «duas 
voltas pegadas». De coí, «duas cousas 
pegada8 naturahnente», teny, «volta, ro· 
tlilha ». 

Allusivo a ter essa serra duas voltas, 
pegadas urna á outra, em fórrna de S. 

Coqueiros.-Affluente do Rio Pardo, 
pela n1argem direita: no municipio de 
Batataes. 

Coqueiros, corrupção de Qui-quêr-a, 
«donuínhoco e frouxo». De qui, «frouxo», 
quêr, «dormir, repousar», com a (breve) 
por acabar em cousoante. 

Allusivo a ser rr1uito pouco corrente, 
e a alagar-se nas margens. 

Ha palmeiras em suas margens :-dahi 
a corrupção. 

Coraú.-Dous morros, pertencentes 
á serra Cubatão: no rnunicipio de S. 
Vicente. 

Coraú, corruptéla de Ooi-raú, «duvi
dosan1 ente pegados». De coí, para ex
prin1ir duas cousas pegadas, raú, parti
cula que exprime a duvida no facto, ou 
mesmo a fal sidade. 

Allusivo a sere1n levantados tão jun
tos, um ao outro, estes dous morros, 
que ha duvida se são pegados. 

Corcovado.-Morro, no municipio de 
Natividade. 

· Corco1:ado, antes traducção do que 
corru pLéla de Canduaá-bo. Este bo (breve) 
exprin1e o modo tle estar. 

Cordão.- Cachoeira,' com salto, no 
rio lJrf.ogy-guassú. 

Cordão, eorruptéla de Ouí-tã, «quéda 
forte». De cuí, «cahir», tã, «forte». 

Cordeiro.-Pequeno rio, que desagua 
no rio Saóaitna, pela margem direita: 
no municipio de Cananéa. 

Cordeú·o, corrupção de Có-yêre, «Si
nuoso». De có, o mesmo que ycó, «estar, 
andar, ser, etc.», yêre, «voltear, volta». 

Allusivo a formar voltas e1n zig-._g. 
N ào é exacto o que a respeito d~te 

pequeno rio escreveu o dr. CARLOS RATH, 
em ~eus Frag1nento::; Geologioos e Geo
graph1:co8. 

Corimbatahy.-Affluente do rio Pi
racicaba, pela inargem direita: entre os 
municípios de S. João do Rio Claro, de 
Piracicaba e de Pirassununga. 

Segundo MARTrus, Gtoss. Lin9. Bras., 
significa «rio ·de peixe corin1batá». O 
padre A. R. DE ?VloNTOYA,· no Tesoro 
de !,a lengua guarani, escreveu quirym
batd. 

Pód~ ser que ahi abunde este peixe; 
pois que en1 outros proximos tambem 
abunda. Mas, o nome deste rio nada 
tern com esse peixe. 

Oorimbatahy, corrupção de Ourt-1nb
atey-i, «perseveranten1ente frouxo». De 
citrt, «corrente, veloz», mb, intercalação 
nasal, atey, «frouxo, frouxidão~, i, pos
posição para exprimir perseverança. 
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Allusivo a alagar suas margens, em 
toda a extensão; e, não obstante, ser 
muito corrente. 

E' malei.toso. 

Corisco-Velho.- Corre<leira. no rio 
Paranapanen2a, acima da. foz do no 
Guarehy. 

Corisco- VP-lhfl, corrupção de Ouri-curi
;tJêre, «rodomoinho e corredeira ». De curi, 
«depressa», repetido, curi-czcn:, «mui to 
depressa», yére, «volta». O padre Lu1z 
FIGUEIRA, em sua Arte de gramrnati~a 
da lingua brasüica, escreveu corí; o 
padre A. R. DE ~'.IONTOYA, em seu Te
soro de la lengua guarani, escreveu cur!J. 

Allusivo a forrnarem ahi as aguas um 
rodon1oinho á direita; e prolongando-se 
á esquerda uma muralha estreita até 
alén1 do 1neio do rio, as mesmas aguas 
canalisam-se, precipita rn-se transversal
mente en1 corredeira, com um desnive
lamento de cincoenta centímetros. 

Corrego-rico. - Corredeira, no rio 
111 ogy-guassú. 

Não se trata de corrego. Ha co1n esse 
nome, desaguando naquelle rio, nes~e 
logar, pela margem esquerda, um ribei
rão rnuito corrente. 

Corrego-rico, corrupção de Curi-curi
ca, «velocissim-0». De curi, «apress.ar, 
ter velocidade! rapidez »; repetido, cu1·i
curi, para exprimir o superlativo da 
acção, e, por ii:;so, « velocissin1 0~> ; com 
o suffixo ca (breve), para formar supino. 

Allusivo ao desnivelamento do no 
nesse logar, apertado entre montes, for
çando as aguas a precipitaren1-se em 
forte declive. 

Corrente.-Affiuente do rio Sapuca
hy-rnirim, pela margem direita : no mu
nicípio do Carmo da Franca. Rste tem 
u1n salto, após uma corredeira, · proxi1no 
á villa do Carn10. 

Aflluente do rio Jacaré-pipira-guassú, 
pelâ margem eaquerda : no rnunicipio de 
Araraquara. · 

Aflluente do rio I'aranapane11za, pela 
margen1 direita: no municivio do Rio 
Novo. 

Corrente, corrupção de Cureí-trz, «O 
que se menêa». De C?J,rê'i;, «menear-se» , 
com. o suffixo ta (breve), para formar 
sup1no. 

Allusivo ao meneio de suas aguas, ao 
desceren1 a :::;erra. 

Corrupção.- Affluente do · r io lta
petininga, pela 1nargerp direita:· entre 
os municípios de Itapetininga e de Es
pirito Santo da Boa Vista, aos quaes 
serve ele divi:::;a. 

Corrupr,;tto, corrupção de Curuchã, 
«vergões» . 

Allusivo ás elevações successivas e1n 
seu leito, semelhando vergões no corpo 
humano. 

Com effeito, a formação do terreno, 
sobre o qual corre o ribeirão, dá origem 
a cavidades no leito dos rios, denomi
nadas vulgarmente caldeirões. Neste ri
beirão as caviJa<les não passam dfl sim
ples elevações e depressões, por 8er 
pouco corrente, produzindo, entretanto, 
:s uccessi vos rodo moinhos. 

Seu fuodo é de lage preta ern alguns 
logares. A agua é salubra. 

Corumbá.-Certa extensão do rio 
Sorocaba, abaixo da barra do ribeirão 
Ipanenia. 

Coru111bá, corruptéla de Ouri-,1nb-báí
« presteza e saliencias». De curi, «pres~ 
teza, velocidade», 1nh, partícula para ligar 
curz, cujo sorn é nasa l, á ái, «saliencias». 

. All ui:;iro á corredeita, e ás cachoeiras, 
nesse logar do r io. 

Coruja. -- Morro, no inunicipio de 
Iporanga. 

Coruja, corruptéla <le Gui-ri-yâ-yâ, 
«gretado na parte inferior». De gui, 
«parte inferior, debaixo» , ri, posposição 
'Significando «em », ?Jâ-yâ, de yâ, «gre
tar», repetido para exprimir successão 
do facto. 

Allusivo ás grutas ern sua base. 

Corujas.-Affiuente do rio Assungui, 
pela margem esquerda: no mi;nicipio de 
Sarapuhy. 

Corujas, corrupção de Çurú-yâ, « gre
tado e sorvido». De rurit., «Sorver», yâ, 
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«gretar rachar, ~brir naturalmente». Os 
dous verbos estão no infinitivo : mas 
traduzi assim. · 

O conselheiro l\1ARTIM FR,ANCisco RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu Diario de 
urna 'Viagem 11iineralogica pela provincia 
ele S. J>aulo no anno de 1805, refe
rindo-se a este rilieirão, escre\·eu o se
guinte: «No ribeirão das Corujas, cuja 
natureza geognostica parecia prometter 
ouro grosso de nianchas, que eu mandei 
correr até a serra, onde desapparece, 
mettendo-se debaixo dei la por entre ro
chedos, e que eu inandei socavar, nada 
apresentou na batêa: só1nente achei nas 
suas margens pedras espalhadas de um 
verdadeiro sílex amarello escuro, e entre 
a brecha já dita, máus crystaes de ro
cha». 

Segundo outro viajante, este ribeirão, 
«em tempo secco, é muito insignificante, 
porén1 com qualquer chuva, enche-se o 
leito de 4 braças de largura e alaga 
toda a vif)inhança e dá nado. Da mes1na 
maneira abaixa coni rapidex ». Nasce de 
um morro agudo na Serra Negra. 

Costão de Pernambuco.-Serra, 
no municipio de Itan haen,. proximo ao 
littoral. 

Costão de Perna1nbuco, corrupção de 
Cói-ytã-ndi-pirá-111bugca, «conchas fe
chadas e juntamente outras abertas e 
arrebentadas». De cói, «pegadas», ytã, 
«concha », ndi, «jnntamente»,ptrá, « abrir~, 
mbúgca, supino de púg, «arrebentar», 
mudado o p em nzú, por causa do sorn 
nasal de ytã, corn o suffixo ca (breve), 
para formar supino. 

Allusi \·o a que a praia, na frente desta 
serra, tem o sólo formado inteiramente 
de lindas conchas, de varias qualidades 
e de varios tamanhos. 

Coticahen.-Cana1, no município de 
Cananéa.. 

Coticahen, corruptéla de Coti-caren, 
«voltas tortas >> . De coti, «ver uma cousa 
muüas vezes», caren, «torta». 

Allusívo ao facto '.ie ser visto o· mes
mo Jogar mui tas vezes, por causa ·das 
voltas e tortuosidades do canal. 

Couros.-Affluente do rio Taman
dualehy, pela margem esquerda: no mu
nicípio de S. Bera~rdo . 

.A.ffiuente do rio Pirapitinvuy, pela 
margem esquerda: no município de Mo
gy-m1nm. 

Couros, corruptéla de Coi-vru, «dous 
compnnheiros pegados». De coi, «duas 
cousas pPgadas nataraltnente», yri't, «cotn
panheiro». 

All nsivo a terem duas cabeceiras, que 
depois pegam-se para formarem o ri
beirão. 

Coveiro.- Aflluente do rio Ribeira 
de Iguape, pela margem esquerda: no 
munici pio de Iguape. 

Coveiro, corrupção de Cui-uêra, «O 
cabido». De cuí, «cahir-se», lev3do ao 
pret~rito pelo accrescimo do verbal uêra. 

A llusivo a cahirem suas aguas;. e. de.
pois de formarem um poço, seguirem 
até á affluencia corri o rio Ribeira de 
Iguape. 

Couves.--Duas ilhas situadas a leste 
da bahia de Ubatuba. 

E tambem duas ilhotas no oceano, 
pertencentes ao municipio de Santos. 

Coui·es, corrupção de Coi, «duas cou
sas pegadas naturalmente». 

Assiln o estão essas duas ilhas, por 
mui to proximas, uma da outra, pare
cendo un1a só. 

Couves.-Afiluente do rio do Peixe, 
pela n1argem esquerda: no n1unicipio de 
S. José dos Campos. 

Coui:es, corrupção de Coí, «duas cou
sas pegadas naturalmente» . 

Allusivo a ser esse ribeirão a juncção 
de dous cursos <l'agua. 

Crescendúba.- -Atlluente do rio Ita
petininga, pela margen1 direi.ta : serve 
de divisa aos n1unicipios do Sarapuhy e 
de Itapetininga. 

Oreseendúba, corrupção de J(ér-' ecê
nduí-bae, «O qµe reboja e por isso dor
me». De kér, «dormir», 'ecê, o n1esmo 
que recê, «por causa», ndui, nasalisação 
do verbo tuí, «rebojar», com bae, «O que». 
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O verbo tui é ahi nasalisado, por ser 
precedido de reeê. 

Allusivo ao retrocesso de suas aguas, 
quando ha cheia no rio .ltapetininga, 
ficando por isso parada8. 

Crescendúba.-Affluente do rio I ta
petininga, pela margem direita: serve 
de divisa aos municipios de 8arapuhy e 
de Itapetininga. 

Orescendúba, corruptéla de Oure-hece
ndu-bae, « O que se meneia successiva
mente e faz estrondo». De curê, «me
neiar-se}>, hece, o mesmo que rehe, «suc
cessivamente», ndu, «fazer · estrondo », 
levado ao particípio pelo accrescimo da 
particula bae (breve), significando « O que». 

Allusivo ás tnuitas vol tas, e ao es
trondo das aguas nas cachoeiras. 

Cresciumal.- Affluente do . . . . .. . 
. . . . . . . . pela margem . . ... . . : entre 
os n1unicipios de Pirassununga e de 
Araras. 

Oreseiun1al, corrupção de Kér-i-cy-úú
m-áu , «manchado de lodo, resYaloso e 
parado». De kér, «dormir, repousar», 
cy, «resvalar», significando «resvaloso» 
por estar precedido do i, relativo, . úú , 
«lodo, limo» seguido de 'ln, para ser li
gado a áú, «sujo, manchado». 

Allusivo a ter logares cobertos de lodo, 
e por isso resvaladios ; e a ter quasi pa
radas as suas aguas. 

Cristaes.- Serrote entre os m unici
pios de Parnahyba e de J undiahy. 

Oristae8, corrupção de Quiri-hetá, 
«rnuito chuvoso». De quiri, «chuvoso, 
chuva miuda», hetá, «n1uito». O verbo 
«chover» é quir; e o i, podendo exprimir 
perseverança, significa ta1nben1 «miuda». 

Com effeito, sobre esse serrote cahe 
constantemente chuva miuda. 

Cruz.~Corredeira no rio Tieté. 
Crux, corrupção de Oúri, «apressado». 

Cruzeiro.- Villa, situada á margern 
direita do r ibeirão E1nbahú. 

Era este o nome da antiga povoàção; 
mas, foi mudado, e1n 1871, para Oru
'4eiro. 

(Vide o nome E11ibahú ). 

Cruzes.- (Vide o nome Das Oruxes). 

Crystaes.- Affluente do rio Para
napane1na, pela rnarge1n esquerda: no 
município de Santa Cruz do Rio Pardo. 

Aflluente do rio Juquery, pela mar
gem esquerda : entre os n1unicipios de 
S. Paulo e de J unrl iahy. 

Corredeiras no rio Parana,panema, 
abaixo do Salto- Grande, depois que o 
rio faz uma pequena volta para o sul. 

Orystae.s, corrupção de Oury-hetá, 
«excessivamente corrente ». De cury, 
«veloz, ligeiro, pressa», hetá, «muito ». 

E' uma serie de cachoeiras esse tre
cho do rio Paranapanenia, mais de cinco 
kilometros. Além do canal muito sinuoso, 
a velocidade das aguas é o seu princi
pal característ ico : e1n un1a dessas ca
choeiras as aguas são n1 uito agitadas, 
de sorte que, mesrno pelo canal mais 
largo, a passagem é. perigosa. Na ultima, 
forn1ada lateralmente por paredes graní
ticas, as aguas entram e correm com 
maior impetuosidade, em forte declive. 

Julgo util transcrever um trecho do 
Resu1no . do itinerario de u rna viagem 
exploradora, e1nprehenrlida por ordem do 
barJo de Antonina: «Entrán1os no Para
napanema, que corre com sessenta braças 
de largura, de oesnoroeste, por baxios e 
corredeiras até o 1norro dos Monos, onde 
pousámos com uma e meia Jegua de 
marcha da fóz do I turaré e rumo de 
nornoroeste. A's sete horas da manhã 
(dia seguinte) seguimos entre ~erranias 
por corredeiras f'orte3, que findam em 
curtv canal de dez a doze braças de 
largura, co1n duas ilhotas eni sua desern
bocadura, donde o rio voltêa para nor
noroeste por baxios e corredeiras até a 
cachoeira do Orystal, onde conduzimos 
á n1ãu as canoas vazias/ e pousámos con1 
duas leguas e n1eia de marcha a rumo 
geral de oesnoroeste». 

Tambem o ribeirão ( '!rj1staes, ou Orys
tal, que affiúe no rio J>aranapane1n.a, 
te1n grande correnteza ; e, por is:;o, o 
índigena o nomeou tarnbem Oury-hetá. 

Cubatão.- Serra 1naritima, ou do 
11iar, como é assignalada em alguns map-



\ 

cuc 77 CUN 

pas: e desde a serra B ocaína margina 
o littoral da provincia de 8. Paulo. 

Cubatâo, corruptéla de Gu- bi-itá-ã, 
contrahido em Gu- b1:- it -'ã, «e1npinado 
em escadaria». De gn, reciproco, bi-itá, 
«escada degráos» , ã, «empinar». O som 
do prim'eiro i: é gut tural, segundo ~ _l!ção 
dos grammaticos, qnando ha dous ii JUn
,tós; e, pois, sôa corno a fechado. A pa
lavra bi - i tá é co1nposta de bi «levantar, 
alçar», i tá, «estante, armação, degráo8, 
pilares, en1 geral tudo em que outra 
cousa se estriba». 

Allusivo a ser formada de camadas 
horizontaes, superpostas un1as ás outras; 
de sorte que, co1n os pare<lões em alcantil 
ou a pique, em cada camada, semelha 
um amphitheatro em toda aquella exten
são do littoral, ora approximan<lo-se 
deste, ora af~stancto-se . 

Ha outra serra, com o mesmo nome 
Cubatâo ; no 1nunicipio de Cajurú. 

E' o mesmo significado, sem duvida 
por ser formada do mesmo modo. 

No extremo desta serra, e á marge1n 
do ribeirão do 1nesmo uon1e, está situada 
a villa de Caju rú. 

Cubatão.- Dous ribeil'ôes que nascem 
nas 8erras supra referidas. O pritneiro 
desagua no Oan eú, lagamar de Santos. 

Assim, é ainda denorninado Cubatão 
u1n corrego que banha o sopé da cha
pada, na qual está assentada a cidad~ 
da Franca. 

Ha tambem um afflu ente do rio Ri
beira de IguajJe, pela 1nargem esquerda: 
no município de Xiririca. 1 

. E u1n affiuente do rio Sorocaba, pela 
margem direita : no município de Soro
caba. 

Cu uatão, nome destes ribeirõe::-:, é cor
ruptéla <le Oúi-páí-ta-ã, contrahido em 
Cúí-páí-t' -ã, «ern pinado, dependurado e 
cahido». De cúí, «cahir>> , pái, «depen
durah>, com o suffixo ta (brevt>) para 
funnar supino, à, «en1pinar». 

Allusivo a terem leito íngreme, for
mando cascatas e saltos. 

Cucanha.-Ribeirão no rnunicipio de 
Caraguatatuba. Desagua no oceano. 

Cu canha, corruptéla de Oúí -cánhy_, 
«cabe e some-se». De cúí, «cahir» , cánhy, 
«sumir-se». 

Allusivo a sumir-se sob pedras e pe
nhascos, quando cahe da serra ; reappa
recendo depois, e indo desaguar no oceano. 

Cunha.-Cidade, situada na cordi
lheira marítima, nas immediações do ri
beirão Jacuhy , affluente do rio Parahy
tin ga. 

O nome Ounha veiu de um capitão
general Francisco da Cunha l\:1enez.es, 
que e1n 1785 elevou á villa a antiga 
freguezia~ creada em 1736. l\'lodo estu
pido de denominar logares ! 

O logar, segundo as tradições, tinha 
o non1e Facão. Em redor deste nome 
n1ultiplican1-se as lendas ; entre as quaes 
a da existencia de urna familia portu
gueza, de sobrenome F alcon, q~e ahi se. 
estabelecêra em L 730, e entre CUJO~ mem
bros havia. um frei Manoel. 

O assentamento feito em . l.º de Fe
vereiro de 1736, pelo visitad,Jr ordinario 
padre ]'rancisco Pinheiro àa Fonseca, 
no livro dos bens da fabrica da matriz 
da nova freguezia, menciona apenas o 
sii'io do F alcon · e o assentamento re
lativo á posse 'do vigario João Velho 
Cabral, após a transferencia '1a n1atri_z 
para a egreja nova de N. S. da Co~ce1-
ção, n1eneiona simplesmente freguexia do 
F acão. Como, porém, induzir disso que 
houve alli unia família F alcon, e, um 
frade, irmão do chefe della? Onde estão 
os descendentes des3a família ? 

Dizendo os assentarnentos sitio do 
Falcün e freguexia do Facão, prova 
isso sómente qne aquelle sitio ou aquella 
região eran1 ussirn deno1ninados corru
ptamente. 

Com effeito, Facão, ou Falcon, é cor
ruptéla de 1'acang, «ramo, galho», co1n 
referencia á serra n1arit1ma. Estava esse 
sitio em urna collina, rarnificaçâo da- . 
q uella serra: dahi a designação por 
aquelle modo, para distinguil-o de ou
tros na mesma serra. 

Tudo o mais não passa de uma lenda, 
sem explicação plausível. 
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(*) Cupencê.- Bairro no n1unicipio 
de Santo Amaro. 

(') Estava em nota avulsa. 

Cupi.- Lagôa, no municipio de l\ilogy
guassú. 

Cupi, corruptéla de Húú-piíi, «lodosa 
e escorregadia». De húú, «lodo, borra, 
fezes, detritos», piíí, «resvalar, escorre
gar o pé». 

Curral.- Praia, na ill1a de S. Sclas
tião: no município <le Villa Bella. 

Ourral, corruptéla de (}uraá, «en
seada». O nome completo é Acuráa; 
mas, con1 apheresis do a inicial, é usada 
Ou1'aá. 

Allusivo a ser em sernicirculo esta 
praia, por rnargear uma enseada. 

Curuçá.-Região em qua foi situada, 
á margem esquerda <lo 1·io Tieté, a po

Nada tem, portanto, este nome· -Ou
ruçá com cruXt, á qual se prende1n va
rias lendas de thesouros occultos. A' 
palavra crux corresponde curuçú, «en
cruzar» ; e não cu/r1tçá. Tem havido con
fusão a este respeito. 

Curucutú.- (*) 

{') Estava cu1 Lranco no 01·iginal, com a nota-Santos, 
ao lado. 

Curujinha.--Afllnente do Rio Pardo, 
pela margen1 direita: no rnunicipio de 
Botucatú. 

E' ta1nbem conhecido por 1-/osque. 
(Vide o nome Busque). 
Ouruji·nha, corruptéla de Oury-chy-na, 

«deslisa-se rapido». De cury, «pressa», 
chy, «deslisar », na, partícula com som 
brcre para con1pletar a palavra, que é 
nasal. 

Allusivo á sua n1uita correnteza. 

vo~ção, que é hoje a cidade de Tieté, e Curumahú.- Rio pequeno, que nasce 
CUJO nome anterior era Pirapóra de Ou- nas vertentes dos inorros da ilha Guai1nbê 
ruçá. ou de Santo A·rnaro, e desagua no canal 

Curuçá, corruptéla de Cuaçâ, «andar Bertioga: no municipio de Santos. 
~ebalde, falJar á tôa, fazer a cousa ao Ourumahú, corruptéla de Oú-ru-amã-
1nverso, ·errar». húú, «sorvedouros, rodo moinhos e turvo». 

Allusivo ao facto de, descendo ou su- De cú, «sorver, tragar», rü, «revolver-se», 
bindo o rio 'l'ieté, até aquelle logar, onde arnã, «circulo, roda», húú, «borra, suji-
f~z esquina, achar-se o viajante, depois, dade, cousa turva». · 
ainda á pouca distancia do logar de Depois de lhe correr parallelo o Jl!la
onde sahiu, por causa de voltas e re- .ratan-uá, este affasta-se para o centro 
voltas do rio. da varzea, e só se lhe approxima de 

Com effeito, o rio Tieté fórma ne~sa novo para desaguar nelle quasi á sua fóz. 
região uma grande volta triangular, de (Vide o nome Maratan-uá). 
norte a sudoeste, e de sudoeste a norte. 
A porção de terra, dentro do triangulo, 
é hoje denonlinada popularmente, penin· 
su.la; com mais de 9 kilometros de 
extensão e 800 a 900 1netros de lar
gura em alguns pontos. Por isso, o 
indígena considerava a navegação do rio, 
nesse logar, con10 «viage1n baldada, sem 
proveito, a tôa,· errada»; indicando assim 
que utn canal, ligando as duas extremi
dades do rio, ao norte, seria um bom e 
util atalho para a navegação, poupando 
o trabàlho de percorrer inutilmente a 
grande extensão de mais de 18 kilome
tros. 

Curupacê.- Peque.na extensão do rio 
Juqueryquere, ao sahir no oceano: entre 
os n1unicipios de Caraguatatuba e de S. 
Sebastião. 

Nos foraes da doação de terras a Mar
tim Affunso de ~ouza e a seu irmão 
Pedro Lopes de Souza, é inencionado 
Curupacê como rio, servindo <le divisa 
da capitania de Santo Amaro, pela parte 
do norte. ~las, não é rio: sim o trecho 
ultin10 do rio Juqueryquerê. " 

Curupacê, corrupção de Ouí-rup·i
ycé, «sahida arenosa». - De cuí, «areia», 
rup'i, . «COm », ycê, «sahida». - Por con-

I 
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tracção Ouí-rup'-ycê. Este y que pre
cede cê é relativo. 

Allusivo a ter o rio Juqueryquerê, 
nessa extensão, até á sua fóz, muitos 
cómoros de areia que se deslocan1 suc
cessivamente por effeito do fluxo ou re
fluxo das marés. 
. E~ uma extensão apenas de meia a 

uma legua. E 1nais 1nerece o nome de 
enseada estreita do que fóz de rio. 

Curupira.-Morro, á margem direita 
do rio Ca1nandocáia: n~ municipio de 
Soccorro. 

Morro, á margem direita do ribeirão 
Cachoeirinha : no município de Nazareth. 

Morro proximo ao pico Jaraguá: no 
município de S. Paulo. Neste morro, 
houve antigamente exploração <le lavras 
a nrif era.s. 

Curúpira, «feito pedaços~. De curú , 
«pedaço, fazer pedaços~, pira, parti cu la 
de particípio passivo. 

Allusivo a ser formado, cada um des
ses morros, de pedaços de pedra e de 
terra dura, de todos os tamanhos: são 
como fragmentos~ ainda aggregados, de 
morros graníticos. 

Não haja confusão com o diabrete 
Oury-pi-ru, «volteador ligeiro». De cury, 
«ligeiro, rapido, veloz»~ pi, «centro, pé» , 
r·u, «revolver». A palavra ru, alén1 de 
ter o som guttural, é pronunciada breve. 

Curúrú.-Morro pertencente á serra 
Japy: no 1nunicipio de Cabreúva. 

Ourúrú é tani bem o nome actnal do 
ribeirão cuja cabeceira é Saltinho, e cuja 
fóz, desde a varzea, é Pirahy: no mesmo 
município e na mesma região. 

Curúrú , no.me do morro, é curúru, 
«formado de pedaços» . De curú, «pe
daços de terra ou de pedra», rú, «ter». 

Mas, o ribeirão toma esta denomina
ção, só quando atravessa a varzea, cujo 
é o nome: h-yi-rurú, «concavidades hu
nlidas». De h, relativo, yí, «concavida
des, abertura, ôco», rurú, «hurnido». 

Allusivo a ter essa varzea diversos 
logares, em que brota agua perenne. 

Cuscuzeiro.- Pedra notavel, á mar
gem direita do rio Corurnbatahy : no 

mun1mp10 de S. J oão do Rio Claro. A 
serra, sobre qne está esta pedra, traz . 
este mesmo non1e. 

Pedra notavel, á margem do rio JJ.i
nheirinho : no 1nunicipio de Santo An
tonio da Alegria. 

Cuscu?:eiro, corruptéla rle Cucu,í-uêra, 
«O que se cahin » . De cuc'ltÍ, «cahir-se», 
levado ao preterito pelo accrescin10 do 
verbal uêra .. 

São, sem duvida, enormes meteoroli
thos, ou pedras meteoricas que cahiram 
da athmosphera. 

O bedengó, que foi trazido da pro
vincia da Bahia para o Rio de Janeiro, 
é corruptéla rle pêhê-ng-óó, «pedaço gran
de». De pehe, «pedaço», que, por ser 
nasal, pede ng para ligar-se a óó, «grosso, 
grande». O p inicial sóe ser mudado 
em rnb, quando não é precerlido de outra 
palavra - dahi esse som Mbêhe-ng-óó. O 
bedengó é tambem conhecido na provin
cia da Bahia pelo n<?me Quilá, corru
ptéla de Cut-rá, «pedaço de ferro ca
hido». De cuí, «cahir», r, intercalação 
para bem separar na pronuncia o i e 
o ~~ «pedaço de ferro, cousa corporea». 
Aquelle verbo é usado cuí e cucuí . 

Ha na provincia do Amazonas uma 
grande pedra meteorica: Cucuhy. E' es
qua<lrejada: méde quasi 300 n1etros de 
altura; e está isolada no meio das flo
restas que a rodeiam, mostrando escal
vadas as encostas, coroada de vegetação 
o seu cume. • 

Cucuh?J, corruptéla de Cucui-í, «ca
bido por si 1nesmo». De cucu'i, «cahir~ 
se», í, posposição para assignalar melhor 
a applicação do -rerbo ao facto, expri
mindo, neste nome, a acção da propria 
cousa. 

Cutia.- Villa, á margem esquerda do 
ribeirão Out-ia. 

Portauto, o nome é do ribeirão, af
flnente do rio '1.~eté, pela margem es
querda. 

Ha tambem com o mesmo nome uni 
affluente do rio I~ibeira df. Igu ape, pela 
margem· esquerda: entre os municípios 
de I guape e de Xiririca. 
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Pelo systema de MARTius, o nome 
Outia significaria «rio de acuti». Acuti, 
roedor conhecido no Brazil inteiro, sob 
o nome de cutia. Vive em buracos, aos 

Al1usivo a fazerem esses ribeirões suc
cess1vas e numerosas sinuosidades, em 
todo o curso. ·. 

casaes. Côr parda-ferruginea· na cabeça, Cuvetinga- Affiuente do ribeirão 
parda com salpicos escuros no lombo, Toucinho, pela margem direita, e este 
parda amarellada nos lados, preta nas do ribeirão TreniAmbé, pela margem es
extremidades. Muito viváce; olhos em querda: no municipio dE1 S. Paulo .. 
movitnento constante e assustadiço. Corre , Ouvetinga, corrupção de QuiJ-ii-ty
aos saltos, quando perseguida. Quatro nga, «sujo e r esvaladio». De quyty, «ser 
dedos nas 1nãos, . tres nos pés. Assen- sujo», com a intercalação do verbo ii, 
tado sobre as patas trazeiras, segura com «resvalar, resvaladio », nga, partícula para 
as 1nãos os fructos e os leYa á bocca. formar supino. Para exprimir «limpar 
Os dentes incisivos são tão fortes que o sujo», usa-se de quyty-ng-og. 
róem o endocarpo osseo do côco. Desses Allusivo a ser lodoso e sujo o fu_ndo. 
dentes os indigenas servem-se para as A intercalação de um verbo em outro, 
incisões no corpo e a tatuagem. . ou de uma palavra em outra, é un1a 

Mas, 0 nome destes ribeirões nã,o tem das construcções mais difficeis da lingua 
tupi, pela necessidade de evitar a syn-

relação alguma com 0 roedor acuti. these, isto é, a confusão e o não senso. 
Cutia, corrupção de Coti-a, «voltas». 

De acoti, «f:izer voltas», levado ao in
finitivo pela deslocação do a inicial para 
o fim da palavra. 

Este é um dos ribeiros que, vertendo 
da serra Cantareira, constituem os ma
nanciaes derivados para o abastecimento 
de agua da cidade de S. Paulo. 
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Das Aguas Turvas.--Affiuente do 

rio Mogy-guassú, pela margem esquerda: 
nos municipios de S. Carlos do Pinhal 
e de Belém do Descalvado. 

Das Aguas Turras, corrupção de 1'lda
aquâ-tu?rbae, «faz bojo e não corre»'. 
De nda, partícula de negação, áquâ, 
«correr», tu2, «fazer bojo», com o suf
fixo bae (breve), para formar participio. 

Allusivo a pararern suas aguas, por 
causa de impedimentos na fóz, fazendo 
bojo, e turvando-as. 

., 

Das Criminosas.-Affiuente do rio 
R 1ibeira de Iguape, pela margem es
querda: no municipio de Apiahy. 

Criminosas, corrupção de Cúri-me
oce, «excessivamente corrente». De cúri, 
«pressa, rapidez, velocidade», m ê, o mes
rr10 que pe, e assim empregado neste 
nome por cau~a do som nasal de cúri , 
para exprimir movimento, oce. para ex
primir superlativo de cúrt, exprimindo 
ao inesmo tempo a razão, «de alto». 

Allusivo a.o leito excessivamente in
greme, produzindo extraordinaria veloci
dade. 

Das Cruzes.-Affiuente do rio Pa
rahyba, pela margem esquerda: no mu
nicipio de Queluz. 

Affluente do rio Tieté, pela margem 
direita : no município de Araraquara. 
Este ribeirão é mencionado sob o nonie 
Da Orux, e atravessa a lagôa Bacúry. 

Affluente do rio Jacaré-pipira-guassú, 
pela margem direita: no municipi,o de 
Araraquara. 

Aflluente do rio Mogy-guassú, pela 
margem esquerda: no municipio de Ja-. 
boticabal. 

Das Oruxes, corrupção de Cúri, «apres
sado» . 

Allusivo a serem muito correntes. 
O Oritxes, affluente do Jacaré-pipira

guassú, no município de Araraq~ara, tem 
·um salto de 40 met~os de altura. 

Descalvado.·-Affluente do rio Una -do Prelado, pela margem direita: no 
municipio de Iguape. 

Descalt·ado, corrupção de Ndi-qúar
yâ-bo, «Inuito esburacado e gretado ». 
De ndi, «muito, muitos», qúar, «poço, 
fojo, buraco», yâ, «abrir, rachar, gretar»~ 
com o bo (breve), para formar supino. 

Allüsivo aos caldeirões que as aguas 
abrem naturalmente em seu leito, for
mando poços e buracos. 

Oescalvado.-Serra, entre os mu
nicípios de Belém do Descalvado e de 
S. Carlos do Pinhal. 

Morro, no município de Iporanga. 
Descalvado, corrupção de Ndi-qua?,-

1/â-bo, «muito cortado e rachado». De 
ndi, «muito, muitas», quaf, «Cortar», yâ, 
abrir, rachar, gretar», com o suffixo bo 
(breve), para formar supino. 

Con1 effeito, aquella serra e aquel1e 
morro mostram encostas e resvaladou-
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ros, como que lascados, além de ra- Desterro.-Cascata, no município de 
chados. · Cunha. 

Por causa destes c6rtes e concavidades, · Desterro, corrupção de Ndi-têr{J, «tnui-· 
são baldos de vegetação nesses logares: tas tortuosidades». De ndi, «tnuitas>', 
sendo portanto esca1_;ado, e não descal- ter{}, «tortuosidades». 
?Jado. Dahi, e pelo som do nome em Corn effeito, a cascata é extensa; e, 
lingua tupi, a corrupção para Descalvado. · e1n vez de ser e1n linha recta, faz di

versas curvas: o que o ind!gena julgou 
util assignalar. Descaroçador. - Aflluente do rio 

Mogy-guassú, pela margem esquercla: no 
munidpio de Pirassununga. 

Descaroçador, corrupção de Ndi-quâra
oce-ndog, «O que n1alha quebrando, sobre 
successivos buracos». De ndi, «muitos~, 
quâra, «buraco», oce, «Sobre», ndog, O 

mesmo que çog, «moer, inalhar quebran
do». Por contracção, Ndi-quâr' -oce-ndog. 

Allusivo a cahir a agua sobre bura
cos, e derra1nar-se successivamente sobre 
outros. 

Por causa do sotn, e por semelhar-se 
ahi a agua á rama do algodão, ao sahir 
do descaroçador, foi que se operou a 
corrupção. 

Desejo.-Serra, no municipio de Rio 
Verde. 

Desejo, corrupção de Nda-etlf-yi, «mui
tas concavidades» . . Nda-eté, «Inuitos», 
devendo perder o a por causa da vogal 
é que se lhe segue, _e portanto nd' -eté, 
e mais yi, «concavidade, ôco, abertura». 

Allusivo ás cavElrnas ou grutas que 
tem. 

Despraiado.-Affluente -do ribeirão 
Itingoçú, pela marge1n direita: no inu
nicipio de Iguape. 

Despraiado, corrupção de Nda-í-piâ
ába-i, «rio sem caminho para elle». De 
nda, particula de negação, perdendo o 
a por causa do i, «rio», p7tâ, «caminho», 
ába, para exprimir logar», í, posposição 
para fechar a negação nda. Por con -
tracção, Nd' -i-p7tâ-ab' í. 

Allusivo a correr sempre entre bar
reiras altas, não fazendo praia em parte 
alguma e portanto sendo impossivel porto 
e caminho para este. Dahi a corrupção 
Despraiado, no sentido de não ter praias. 

Com effeito, o Despraiado precipita-se 
da serra .ltaimbé ern successivas cas
eatas. 

A ~ua qnéda é vertical, e de 25 a 
30 metros: e fórma uma bacia, onde as 
aguas cahem. 

Esta cascata é formada pelo rio Ja
cuhy; e, antes daquella quéda vertical, 
as aguas descem sobre rochedos, fazendo 
as referidas curvas. Ao lado direito da 
quéda das aguas, estão as grutas; e, 
por baixo della ha algumas pequenas 
furnas. 

A cascata é linda; e suas aguas ba
tidas pelos raios .... solares, offerecen1 as
pecto agradabiHssimo á vista. 

Dista da cidade de Cunha 2 1/ 2 le:
guas; e, nãó obstante tal distancia, o 
estrondo de sua quéda é alli ouvido. 

Doce.-Morro, á margem esquerda 
do rio Juquery: no . n1unicipio de S. 
Paulo. 

Doce, corruptéla de Hoce, «altissimo», 
exprünindo superlativo. 

E' tarnbem conhecido pelo nome Uru
buque9ava. 

(Vide o nome Urubuqueça,va) . 

Doce.-Affluente do ribeirão Turvo, 
e este do rio Bananal: no n1unicipio 
de Bananal. 

Affluente do Rio Verde, pela margem 
direita: no município de Casa Branca. 

lJoce, corruptéla de Ndú-oce, «muito 
estrondoso». De ndú, «estrondo», oce, 
particula de superlativo, ou de abun
dancia. 

Allusivo ao estrondo de suas aguas 
ern saltos. 

Acerca do rio Doce, no município de 
Bananal, é elle rnuito pequeno; e apenas 
te1n uma cachoeira e quéda, se1n fazer 
grande estrondo, a não ser nas grandes 
enchentes. E' tamben1 conhecido em al
guns logares por Pirace1na e Manso. 
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Acerca do rio Doce, que nasce na 
provincia de Minas Geraes e rega a do 
Espirito Santo, é irrisoria a explicação 
dada a esse nome: - o de terem nave
gantes portuguezes encontrado no mar, 
em frente deste rio, agua doce! 

Sempre o disparate! 
Ora, exactamente ao despenharen1-se 

suas aguas no salto denominado do In
ferno, com enorme estrondo, é que o 
rio tem o nome Doce, corrupção de 
l ldú-oce: e, após aquelle salto, ha ou
tros ·e tam bem cachoeiras rio abaixo. 

Quanta doçura! 

Dos Cubas.- Affluente do Rio Par
do, pela margem direita: no m unicipio 
de Santa Barbara do Rio Pardo. 

Dos Oubas, corrupção de Ndú-ocúi 
bae, « O que cahe com estrepito». De 
ndu, estrepito, ruido, estrondo '!> , ocúi, 
terceira pessoa do presente do indica
tivo de cúi , «cahir», le-rado ao particí
pio pelo accrescimo da particula lae 
(breve), significando «O que~ . 

Allusivo a descerem suas aguas com 
estrondo, por causa de cachoeiras. 

Dos Gatos.- Ilha, a 9,9 kilometros 
da costa, fronteando o bairro Boyssu
canga: no município de S. Sebastião. 

Dos Gatos, corrupção de Gu-áty-aí, 
«tesa ». De gu , reciproco, áty-at , o tnes-
1110 que hátyai, perdendo o h por causa 
de gu , «teso, erecto, empertigado». 

Allusivo á -forma pyra1nidal da ilha. 

Dos Negros.--Affluente do rio Mo
gy-guassú, pela n1argem esquerda; no·s 
1nunicipios de S. Carlos do Pinhal e de 
Belém do Descalvado. · 

Dos Negros, corrupção de Ndu- ne
rú, <~ muito estrepitoso». De ndú, «es
trondo, estrepito, ruido», nê, para ex
primir a acção do agente sobre si pro~ 
prio, ru, «ter cousa em si ou com sigo:.. 

Allusivo a ter este ribeirão muita8 
cachoeiras1 onde o barulho das aguas é 
estrepitoso. 

Dourado.- Serra, no municipio de 
Brotas. 

Dourado, corru ptéla de Ndu'i'ú-yá-bo, 
«brot.a estrondosa». De ndurú. «estron
do, estrepito », yâb, «greta, brota, fenda 
naturah, bo (breve), para exprir o modo 
de estar. 

Allusivo a uma fonte denominada pelo 
povo Agua- TTirtuüsa, por attribuir-lhe 
propriedades medicinaes: a agua jorra 
com tanta força que produz grande fra
gor, ouvido de grandes distancias. 

Por contracção, Ndur'-yâ-bo; e o y 
ten1 som guttural. 

Dourado.- Cachoeira, no rio Para. 
napanerna, anterior á das Aranhas. 

Dourado, corruptéla Ndurú-yá-bo, por 
contracção Ndur' -ya-bo, «fenda estron
dosa». De ndurú, «estrondo, estrepito», 
yâb, «greta, fenda natural, brota», b(I 
(breve), para exprimir o modo de estar. 

Allusivo a.os diversos canaes nessa ca
choeira, pelos quaes as aguas passam 
com fragor. 

Dourados.-Grande salto no rio Pa
ranapanerna, logo abaixo da fóz do Rio 
Pardo. · 

!)ourados, corruptéla de Ndurú-yâ-bo, 
por contracção Ndur'-yâ-bo, «gretado e 
estrondoso». De ndurú, «estrepito», yâb, 
«greta, brota, fenda natural», bo (breve), 
para exprimir o modo de estar. 

Relação algnma tem com o peixe dou
rado. 

Allusivo ás gretas innumeras na gran
de muralha, de uma a outra margem do 
canal, pelas quaes irrompem jorros d'agua 
ou sin1ples fios de escuma, conforme o 
maior ou menor dian1etro das gretas e 
orificios, formando da altura de mais de 
nove metros o grande salto com estrondo. 
Este salto é no canal á esquerda da 
Ilha Grande, com um e meio kilometro 
d.e comprimento. Pelo lado ~ireito da 
rues1na ilha, ha o Ca,nal Paulista, em 
cuja bocca superior existe uma cachoeira, 
terminando na inferior eguahnente por 
um grande salto, tambem perigoso. 

No tempo das chuvas, o Salto Grande 
não apresenta o mesmo aspe-cto acima 
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. descripto: as aguas precipitam-se ma
gestosamente de cim,a, da m-0ralha, for
mando lençol. 

Abaixo deste Salto Grande, as aguas 
precipitadas, formam bacia e rodomoinho, 
e depois entram em estreitíssimo canal 
entre altas penedias, para juntarem-se 
immediatamente com as do Canal Pau
li"sta, no extremo da ilha. 

Obra admiravel da ,naturez'a! 

Dourado.-Affiuente do rio Paraná, 
pela' margem esquerda: no município de 
Araraquara. 

Atlluente do rio Tieté, pela margem 
esquerda: no municipio de Lençóes. 

Dourado, corruptéla de Nda-yo-rab:.i; ;·,: ... 
«não desatado». De . nda, partic.nlà d~'.': · 
negação, perdendo o a por causa do yo, . ·, · " 
reciproco, com pronuncia guttural, · r~b; · 
«desatar, descoser», í, particulà para 'fe~ 
cha.r a negação. Por contracção, Nd'-yo~ · 
rab-í. .. · . "· 

Tambem não tem relação alguma ·com' 
o peixe dourado. · · -

Allusivo a correr entre margens altas,. 
sem se desatar em alagad~ços; como · 
outros da mesn1a região. -

Dous Corregos.-Villa situada entre 
dous corregos affluentes do rio Jahú, 
pela margem direita. 

(Vide o nome Prata). 
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Embaré.--Nome da praia da barra o nome de Jordão, porque até na côr 
de Santos, desde a ponta fronteira á imita este suas aguas». 
·fortaleza até o morro que é vertice do 
angulo f~rmado com a praia Itararé, em 
S. Vicente. 

Segundo alguns, os indigenas deno
minava1n assim esta praia, porque ahi 
sohiam passeiar constantemente os pa
dres da Compunhia de Jesus, abençoando 
a todos os que delles se approxirnavam. 

Mas, isto não ten1 a minima proce
dencia ou plausivel explicação. 

Ernbaré é corruptéla de Mbaràa-hé, 
«commodo para enfermidades». De mba
ràa, «enfermidade, molestia», hé, «com
modidade». Por contracção, Mbar'-hé. 

Allusivo á propriedade dos banhos de 
mar, nessa praia, para o curativo de v~
rias molestias. 

Por egual, os indigenas denominaram 
Arari o affiuente do rio Tocantins, pela 
margem esquerda, na província do Pará, 
conhecido dos portuguezes pelo nome 
Rio da Saude, e traçado em mappas 
como Agua da Saude. De araá, «febres, 
molestias de calor em geral », ri, pospo
sição e adverbio, significando, neste caso. 
«contra ». Allusivo a curarem suas aguas 
taes enfermidades; e o padre JosÉ DE 
MORAES, referindo-se a escriptos do padre 
JERONYMO DA GAMA, escreveu que «este 
missionario,. . . chegando a este rio da 
Saude muito enfermo e coberto de cha
gas, o mesmo foi lavar-se que ficou livre 
e inteiramente são, podendo-se-lhe dar 

Embaú.-Affluente do rio Parah,yba, 
pela margem esquerda, depois de rece
ber o ribeirão Passu- Vinte pela mar
gem esquerda: entre os n1unicipios de 
Bocaina e de Cruzeiro. 

Este E?nbaú tem um affiuente com o 
nome Embaú-miri1n. 

Embaú, corrupção de Be-mb-aú, «de
feito na barra». De he, <1:Sahida», mb, 
intercalação por causa do som nasal da 
palavra he, liga.da á seguinte, aú, para 
exprimir defeito. 

Allusivo a refluire1n suas aguas for
mando banhados. 

Ha tambem o Ernbaú-mirim, affiuente 
do ribeirão Passa- Vinte, pela margem . 
direita, pouco acitna da juncção deste 
com o JJ)mbaú·. Mas, o nome é do Embaú, 
e só deste. 

Ha um logar, no municipio de Iguape, 
com o nome EJnbaú, em que se f'ez 
um furado do rio Una da Aldêa, para 
o rio Ribeira de Iguape, para faciJitar, 
a navegação, mediante o não uso das 
voltas. 

Embery.-Contraforte da serra Man
tiqueira, no municipio de S. Bento de • 
Sapucahy-mirim. 

E1nbery, corruptéla de Em-bir-ii, «al
cantilado, alto e ôco». De e-ne, «con
cavo, ôco», mr, «levantar, ser alto», ii, 
~resvalar». 

. ' 

. 
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Allusivo a ser muito alto e alcanti
lado, e a ter ea ver nas. 

Ha tambern ahi um corrego, affluente 
do rio Sapucahy-mirirn, pela margem 
direita, no sobredito municipio. 

Em biacica.- Morro, na freguezia de 
N. S. da Penha de França: no mun1c1-
pio de S. · Paulo. 

Embiacica, corruptéla de lbi-aci-ca, 
«terra f ra gosa ». 

Os indígenas dizem ib1:-ací, referindo-se 
. á terra ou monte fragoso. 

O accrescin10 de ca (breve) é para 
dar-lhe a forma de supino. 

Allusivo. a ser um morro com fragas 
e penedias. 

Embirussú.-Affluente do rio Ja
guary, pela margem esquerda: no mu
nicipio de S. João da Boa-Vista. 

Campina extensa, no mesmo muni-. . 
c1p10. 

Embirussú, quanto ao ribeirão, é cor
ruptéla de Hê-nibi-ruçú, «sabida muito 
apertada». De he, «sabida», 1nbi, o 
mesn10 que pi, «apertar», mu<lado o p 
em rnb, por motivo do som nàsal da 
palavra anterior, ruçú, que em compo
sição, quando não é para exprimir lar
gura e grandeza, significa «muito». 

Allusivo a sahir entre barrancas altas. 
Embirussú, quanto á campina, é cor

ruptéla de e-rnbir-uçú, «Concavidade ele
vada, larga e extensa». De e, «Conca
vidade », 1nbir, «elevar, alçar, levantar», 
uçú, «largo e extenso». 

Allusivo a ser valle entre montes, 
mas não baixo como uma varzea. 

Encantados.-~erra no município 
de Cafurú. 

Encantados, corrupção de Y-canduaá, 
«O corcovado». De y relativo, canduaá, 
«fazer corcova! ser torto»'. 

Allusivo á sua fonna em corcóva. 

Engaguassú.-E' o nome que os 
indigenas deram á barra grande, com
prehendendo o laga-1nar fronteiro á ci
dade de Santos. 

As velhas cbronicas mencionam o nome 
Induá-guassú, «pilào grande». Mas, é 

isso 'uma invenção, á ·que tambem já 
prestei culto, na supposição de que o 
indígena imaginára nesse fundo, feito 
pela serra em meio-circulo, um verda
deiro «pilão grande». 

o padre JOSÉ DE ANCHIETA escreveu 
Ungua-guassú, segundo alguns o dize1n. 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, 
nas Meniorias para a historia da Capi
tania de 8. Vicente, entende que esse 
era o nome da ilha! 

Tudo-erro . 
Engaguassú; como já acima foi dito, 

era o nome da barra grande. 
Engaguassú, corruptéla de HP.-n-guâá

guaçú, «enseada maior da sabida». De 
he-n, «sahida», guâá, «enseada, guaçú, 
«maior». 

Nada tem, portanto, com a ilha Guaia
hó, ou de S. Vicente. 

(Vide o nome Guaiahó). 
Antes de entrár no rio para a harra

grande, o mestre da canôa tem difficul
dades a vencer no laga-mar, cujas aguas . 
e1n luta produze1n rodomoinhos. 

(Veja- se a palavra Canéu). 

Entupido.---Affluente do rio Para
hyba, pela margen1 esquerda: no muni- . 
cipio de Queluz. 

Entupi'.do, corrupção de I-tú-pi-bo, 
«apertado e com salto». De i-tú, «salto 
d'agua », pi, «apertar, prensar, . espre
mer», com o suffixo bo (breve), para 
fonnar supino. 

Allusivo a um salto de dous metros 
de altura que fazem as aguas por um 
paredão de pedra lisa, tomando toda a 
largura do rio; e, pouco abaixo dessa 
quéda, entram as aguas repentinamente 
e1n estreitissima garganta entre dous 
penedos, de 4 1netros de altura, 2 de 
largura e 1 O de extensão. 

Enxovia.- Affluente do rio Tatuhy, 
pela rr1arge1n esq~1erda: no n1unicipio de 
Tatuhy. 

Enxovia, corruptéla <ie Hê-çóg-'ii, «bar
ra quebrada, sujo».· De hê, «sahida», 
çog, «quebrar, cortar», 'ii, «sujo» . 

Allusivo a perder na fóz as margens 
altas e a ter lodoso o leito. 

• 

• 

• • 
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. Escada.-Freguezia no municipio de · cinco metros; e, depois do ultimo salto, 
Mogy das Cruzes. fórma uma grande lagôa. Antes deste 

A invocação é N. S. das Escadas. E' ultimo salto, ha uni alagadiço. 
situada no contraforte nordeste da serra Desagua proximo á villa de Juquery. 
Itapety. Foi uni aldeamento de indíge
nas, fundado por Braz Cardoso, en1 co
meço do seculo XVII. A povoação foi 
elevada á freguezia e1n 1846; depois 
exantorada; e, afinal, em 1872-,"-restau 
rada. 

A' marge1n esquerda do rio Parahy
ba; para o qnal ha uma antiga descida 
ingre1ne, tirando talvez <lahi o no1ne. 

Escaramussa. - Duas corredeiras 
no rio '.l.1ieté: das q uaes, unia acima, e 
outra abaixo, do salto Avanhandava; e 
esta é extensa e por isso chamada Es
caramussa-Grande. 

Uma grande corredeira no rio Mogy
guassú, antes· da confiuencia do Rio 
Pardo. Esta corredeira tem a extensão 
de mais de 800 metros, con1 a diffe
rença de nivel de cerca de dous rnetros, 
e é descida em menos de sete ininutos. 

Escnraniussa, corrupção de Y-cará
a1nocy, «desfiladeiro perigoso». De y, 
re)ativo, cará, «destreza, perigo», a1n.ocy, 
verbal derivado de cy, «destilar, desli
sar-se», c91n a intercalação de 1no p~ra 
tornar activo o verbo_, l>or contracção, 
Y-cará-'1noefJ. Estas duas ultimas syl
laba!' são pronunciadas breves e corri
das, por causa do accento agudo em 
cará. 

Allusivo á rapidez com que ahi cor-, . 
rem as aguas; o que e perigoso para as 

A canoas. 

Espraiado. -Affiuente do rio Juque
ry, pela margem esquerda: no município 
de Juquery. 

Espraiado, corrupção de Iê-pái-á-á-bo, 
«dependurado, de quéda em quéda». De 
iê, reciproco, para P-xprin1ir a acção da 
cousa sobre si mesm-a, páí, «dependu · 
rar», á, «cahir», repetido para exprimir 
a successão do mesmo facto, bo (breve), 
para exprimir o modo de estar. 

Allusivo a correr sobre leito ingreme, 
formando cascatas e quédas. 

Tem com effeito· varios saltos, um do~ 
quaes, o penultitno, tem a altura de 

• 

Espirito Santo da Boa Vista.
Villa, na encosta da serra Espirita Santo 
da Roa V1:sta ou Pahnital. 

(Vide o nome Palrnital). 

Espírito Santo de Barretos.
Víll a, a 13 ki1ometros, mais ou menos, 
da margem esquerda do rio Mogy-guassú. 

E' assentada ern campo. 
O nome Barretos proveio da familia 

que fundou a· povoação, cujo chefe era 
Ih·ancisco Barreto. 

Espirito Santo de 
Villa em territorio que 
municipfo de Batataes. 

Batataes.
pertenceu ao 

Espirito Santo do Pinhal.-Oi
dade cujo municipio foi creado em partes 
de territQrio dos de Mogy-mirim e de 
Mogy-guassú.-

Espirito Santo do Rio do Peixe. 
--Povoação no município de Caconde. 
E' parochia. 

Espirito Santo do Turvo.-Villa 
á margem esquerda do rio Turvo, affiuente 
do rio Paranapanema. 

Estaleiros.-Serrote, ramificação da 
serra Paranapiacaba: no municipio de 
8. Vicente. 

Estaleiros, corr upção de Ifetá,-hêrà, 
«um pouco aparado». De hetá, , «apa
rar», hérà, «Utn pouco». 

Allusivo a ter no citno uma assentada 
quasi horisontal. 

Estreito.-Corredeira, no rio Para
napanema, acima de sua barra. 

Estreito, corrupção de Etei-ta, « ulti
mado» . De etei, «ultirnar, finalísar, sol
tar>>.' com o suffixo ta (breve) para formar 
sup1no. 

Allusivo a que, dahi até a sua fóz, o 
rio Paranapanema não tem niais obsta
cnlos á franca navegação. 

• 
• 

• 
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Esta corredeira tem dous principaes 
desnivelamentos perigosos por causa dos 
cabeços ou pontas de pedra: o de cima 
dá passagem fundá; no de baixo, se 
bem que cotn passagem tambem fu\lda, 
ha ondulações terríveis. 

Etá.-Aflluente do rio Ribeira de 
Iguape, pela margem esquerda: no 1nu
nicipio de lguape.. 

o .conselheiro J\llARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA, em seu IJiario de 
uma viagem mineralogica pela provin
cia de S. Paulo no anno de 1805, es
creveu Yetá. 

Tanto Et6, con10 Yetá são corruptélas 
de Yê-itá, «aos degráos». De itd, «for
mar degráos, ou declive», precedido · de 

yê, reciproco para exprimir acção da 
cousa sobre si mesma. 

Allusivo ás ·corredeiras e quédas suc
cessivas, umas após outras. 

D.e· uma informação local extrahio os 
seguintes trechos: «Talvez ha n1ais de 
cem annos, o rio Ribeira de lguape, 
por e.ffeito de desmoronamento de suas 
barrancas, furou no Etá, formando· a . 
barra actual deste. Nesta barra, o .Etá 
tem pouca correnteza; mas, para cima, 
tem muitas cachoeiras e corredeiras, u ·mas. 
junto ás outras. O leito do rio . é for
n1ado de um cascalho tão aparado que 
parece cimentado: este cascalho com
põe-se de pedras pequenas ~ brancas, 
muito duras». 

(Vide o noine Itá). 

I 

. . 
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Facão.- Affluente do ribeirão Araras, 

pela margem direita: · no municipio de 
Araras. 

Facão, corrupção de H-âquâ-aány, 
contrahido em H-dqu' -aany, «não cor
rente». De h, relativo, áquâ, «correr», 
aany, particula de negação. 

Allusivo á sua pouca correnteza. 

Fartura.-Serrote, no municipio de 
Parahybuna. · 

Serra, entre os municipios de S. João 
· Bap,tista do Rio Verde e de S. Sebas

tião do Tijuco-Preto . ., 
Serrote, entre os rnunicipíos de S. João 

da Boa Vista e de S. José do Rio Pardo. 
Trazern tam bem o nome Fartura tres 

pequenos ri beirões que nascem daquelle..s 
serrotes, nos já referidos municipíos. 

E outroH. 
A' margem esquerda do ribeirão, que 

nasce da serra entre os munícipios de 
S. João Baptista do Rio Verde e de $. 
Sebastião do Tijuco-Preto, está a fre
guezia do mesmo nome l!àrtura. 

Sendo de pequena extensão, os indí
genas, para fazerem o jogo linguístico 
com o non1e da serra e dos serrotes, os 
nomeava1n H-atúr-a, «curtos». De h, 
relativo, atúr, «encurtar, abreviar,>, com 
o accrescimo de a (breve) por açabar 
em consoante. 

Fartura, nome da serra e dos serro
tes, é corrupção de H-atir-a, ~levantada 
em montão'>. De h, relativo, por existir 

r em atir, «levantar, fazer n1ontão», com 
o accrescimo de a (breve) por acaba~ 
e1n consoante. 

O i de atir tem pronuncia guttural, 
o h aspirado é algumas vezes corrom
pido em f. 

Allusivo a seren1 elevações entre cam
pos, ou superpostas a outras serras. 

A Fartura., no município de Parahy
buna, é ramificação da serra maritima. 

A Fartura, que divide os n1unicipios 
de S. João Baptista do Rio Verde e de· 
S. Sebastião do Tijuco-Preto, é entre 
os rios Paranapanerna e Itq,raré. E' 
ta1n bem conhecida por Serra do Barão 
de Antonina. 

Sobre esta serra, cuja altitude é su
perior a 800 metros e forma como uma 
ilha no meio da vasta planicie dos cam
pos, existiu a aldêa dos Gahiuá, já ca
thechisados; e para o lado do Rio Verde, 
ha uma grande lagoa, e mais adiante 
desta o Salto da aldêa, imponente quéda 
d 'agua. A alrlêa foi transferida para 
outra serra entre os rios Itararé e Verde. 

A Fartura, no município de S. João 
da Boa Vista, é um dos contrafortes da 
serra Caracol, ramificação occidental da 
grande serra Mantiqueira. 

Faxina.-(Veja-se adiante ltapéva da 
Faxina). 

Fazenda.- Pequeno rio, que desagua 
na enseada Pecinguaba: no município de 
Ubatuba. 
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Faxenda, corruptéla de Hagê-nd-a, 
«apressado». De hage, «pressa, apres
sar», nd, por ser nasal aquella palavra, 
e mais a (bre-re), por acabar em con
so1lnte . 

.Allusivo a precipitar-se da serra, de 
cachoeira e1n cachoeira, recebendo ·pe
quenos aflluentes tambe1n encachoeira
dos, até que, antes de attingir a varzea, 
as aguas cahern a prumo de uma ca
choeira grande, na altura de cinco me
tros. A fc?z, porén1, é baixa. 

Feia.- Lagôa, no município de S. João 
da Boa Vista. 

Feia; corrupção de '.Pi-ey, «sem agua ». 
De ti, «agua», ey, particula de negação. 

Allusivo a que só tem agua no te1npo 
das chuvas. 

Quando não ha chuvas, secca. 

Feio.- (Vide o non1e Rio Feio). 

Feijão.-Affluente do rio Jacaré-pi
pira-rnirim, pela n1argem direita: nos 
munici'pios de S. Carlos do Pinhal e de. 
Brotas. 

. Feijão, corrupção de Tey-ã, «muito 
empinado». De tey, «muito», â, «em
pinar». O y é pronunciado por alguns 
corno } : '.l'ej-ã. Por isso a corrupção 
e1n Feijão. ' 

Allusivo a ter ingreme o leito. 
E' cabeceira do rio Jacaré-p1'pira

miri1n: nome este que é dado sómente 
depois da affluencia do ribeirão Lobo. 

Feital.-~iorro, no município de Mogy 
das Cruzes. 

Morro, entre os municípios de Una e 
de Cotia. E' mais conhecido por ]}'Jorro 
Grande. 

Morro, no município de S. Roque . . 
E em outros municípios. 
Feital, corrupção de H-é-itá, 4 encosta 

forte». De h, relativo, é, ~apto, forte», 
itá, «arrirno, cousa .em que outra se firma, 
estante, armação, pilar». 

Ferrão.-Affiuente do ribeirão Bu
quira, pela margem direita: no 1nunici
pio de Palmeiras (antiga freguezia de 
Buquira). Nasce em um alagadiço. 

• • 

Alguns o consideram uma das · cabe
ceiras do rio Bitquira; sendo a . outra 
o denominado Buquirinha, cuja origern 
é nos serrotes que divisam este e os 
n1unicipios de Taubaté e .de Caçapava. 

Ferrão, corrupção de 'l.'erõ, «torcido, 
torto». \ 

Allusivo á sua forma, d·es<le a nascente 
até á fóz. 

Figueira.-Praia, na ilha <ie S. Se
bastião; no municipio de Villa Bella. 

]i1igueira, corruptéla de Ti-cuêra, «duro, 
forte, apertado» : participio de ti, pelo 
accrescimo cuêra. 

Allusivo a serem ahi muito apertadas 
as areias, formando um solo duro. 

Figueira.-Ilhà de forma circular, 
a sudéste da de Cananéa. 

F1igueira, corruptéla de Tiqueira, «irmã 
1naior». Companheira da que traz o 
n_ome Castilhos ou Castello, corrupção 
de Quipii, «irmã menor», os indigenas 
as <liffere.nçarn assim, considerando-as 
irmãs: a maior Tiqueira, a menor Quipií, 
tendo o i de qui e o primeiro i de pií 
pronuncia guttural. 

(Vide Castello e Castilhos). 

Figueira.-Afilu.ente do rio Jahú, 
pela margem esquerda: entre os 1uuni
cipios de Jahú e de Dous Corregos. 

Affiuente do rio Paranapanenza, pela 
margem direita: no município de Cam
pos Novos de Paranapanema. Sua barra 
é fronteira á do Tibagy. 

JJ~gueira, corrupção de Ti-iquê-ro, 
«n1argens altas a prumo». De ti, «ele
var, levantar», iqlf..tê, <dado, costado», ro, 
«pôr-se». Por contracção, Ti-'quê-ra. 

Allusivo a correrem entre paredes. 

Figueira.-Corredeira, no rio Mogy-, 
guassu. 

F1i,queira, corrupção de Y-íi-yêre, «volta 
apertada». De y, relativo, íi, «apertado, 
duro», yêre, «volta». 

Allusivo a estreitar-se ahi o rio, fa
zendo uma volta entre montes, corn ca
nal apertado, por onde as aguas correm 
com extraordinaria velocidade. 

• 
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Figueira.-Serra, nos muniCipios de 
Jahú e de Dous Corregos. 

F-igueira, corrupção de Ti-iquê-ro, 
«encostas alcantiladas». De ti,. <elevar, 
levantar», iquê, «lado, costado }.' , ro, «pôr
se». Por contracção, Ti-' quê-ro .. 

Allusivo a ter encostas quasi a prurno. 

Folha-Larga.--Affiuente do rio Ati
baia, pela margem esquerda: no rnuni
cipio de Atibaia. 

Morro, no municipio de Cananéa . 
Folha-Larga, corrupção de Yo-araquaí, 

«cingido de todos os lados». De yo, 
reciproco, araquaí, «cingido». 

Relativan1ente ao ribeirão, é ~ allusivo 
a correr entre · margens altas. 

Relativamente ao morro, é allusivo á 
sua formação granítica. 

Fome.-Praia na ilha de S. Sebas
tião: no município de Villa Bella. 

Fome, corruptéla de Tórni, «pulveru
lento». 

Allusivo a levantar-se nesta praia 
muita poeira. 

Formosa.- Lagôa, no município de 
S. João da Boa Vh•ta. 

l?orrnosa, corrupção de Jlúú -m-oce, 
«n1 uito lodosa». De 'húú, «lodo, borra, 
fezes, detritos», m, intercalação nasal, 
oce, para exprimir superlativo. 

Forquilha. - Ribeiro, no municipio 
de S. João Baptista do Rio ·verde. 

Afluente do rio Una da Aldêa, no 
municipio de Iguape. 

Forquilha, corrupção de I-y-o-quir-.a, 
«rio, se chove». De i, «rio>, y, relativo, 
precedendo o, reciproco de relação, con
forme a lição do padre A. R. DE MoN
TOYA, e1n sua .Arte de la lengua gua
rani, quir, «chover», corn o accrescimo 
de a (breve), por acabar ern consortnte. 

Allusivo a não ter agua côrrente $e
não quando chove: 

Fortale::.a, corrupção de Y-oitá-hêce, 
<paredão, de ambos os lados». De y, 
relativo, o'itá, «pilares, armação, estan
tes, e tudo en1 que alguma cousa se 
arrima ou estriba », hêce, o mes1no que 
rêhe, para exprimir n1utuo, con1 refe
rencia aos dous lados ou vertentes. 

Allusivo a ser quasi a pique, de um 
e outro lado. 

Nesta serra, que alguns dizem sim
plesmente morro, ha uma pedreira que, 
com as chuvas, se desfaz em areia grossa. 

Fradinho. - Affluente do ribeirão 
Prata, e este do Rio Pardo, pela n1ar
gem direita: entre os munícipios de Ca
jurú e Batataes. 

Fradiuho, corrupção de HaU-i, «tem 
polrne». De hati, «polme, sedimento de 
vegetaes em pó, fézes, borra», i, «ter, 
e.star, pôr». 

Allusivo a ser sujo de detritos vegetaes. 

Franca.-Povoação qu,e, sendo sim
ples freguezia em 1804, foi elevada á 
villa em 1824, sob o nome de Villa 
:F1ranca do Imperador, e elevada á ci
dade em 1856. 

Dista das divisas com a provi.ncia de 
Minas Geraes, ao norte, 12 a 15 leguas. 

O nome Franca é uma das bajulações 
daq uelles ternpos coloniaes, para com 
Antonio José da Franca e Horta, que 
então governava a capitania. 

E' ignorado o nome tupi desse lugar. 
Os primeiros posseiros o denominaram 
Sertão de capint 11zi11toso, assignalando-o, 
assim, como optimo para a criação de 
ga<lo. 

Funda. - Lagôa, no municipio de Mo
gy-Guassú. 

Funda, corrupção de Iiúú-ndi, «muito 
lodo». De húú, «lodo, borra, fézes, de
tritos», nd1'., «tnuito, muitos», pronun
ciado breve, por estar em húú o ac
cento prerlonlina,nte. 

Fortaleza.-Freguezia, no 
de Lençóes. 

O h, sendo aspirado, confunde-se cotn 
mnn1c1p10 o f: dahi a corrupção. 

Serra, nos municípios de Arêas e de 
Queluz, á n1argem direita do rio Para
hyba. 

Fundo. -Affluente 
pela marge1n direita: 
Iguape. 

do rio JuquJá, 
no município de 
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Affluente do rio Atibaia, pela margem 
esquerda: no municipio de Atibaia. 

Affluente do rio Jaguary: no muni
cípio de S. João da Boa Vista. 

Affluente do rio Capii~ary, pela mar
gem esquerda: no município de Tieté. 

Dous affiuentes do rio Paranapane1na, 
pela margem direita: em territorio ainda 
occupado por indigenas. 

Affluente do rio Apiahy, pela margem 
esquerda: no n1unicipio de Itapeva da 
Faxina. 

E outros. 
Fundo, corruptéla de H-yi-ndi, «mui

tas concavidades». De h, relativo, yí, 
«concavidade, abertura, natural, seio, ôco», 
ndi, «muitos». A palavra yi tem sorn 
guttural; e a palavra ndi é pronunciada 
b.reve, por predominar o accen to de f)í. 

Allusivo a depressões no leito, for
mando fójos, poços, buracos de toda a 
especie, por causa da respectiva forma
ção geologica. São perigosos esses pe
ráus. 

I 
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Funil.-Corredeira no rio Ribeira de 
Iguape, um pouco abaixo da villa de 
Yporanga. 

Corredeiras no rio Paranapane1na, 
acima da fóz do rio Apiahy. 

Corredeira no rio Mogy-guassú. 
Corredeira no rio Atibaia. ' 
I!'uuil, corrupção de I-!U-n4i, « r~vol

ve-se apertado». De hu, «revolução in
terior, revolver-se em si mesma», n, 
intercalação por ser nasal a pronuncia 
de hü, e para ligar esta palavra a í~, 
«apertado», cujo primeiro í tem pro- · 
nuncia guttural. 

Allusivo ao movimento ondulativo e 
aos rodomoinhos que, nessas corredeiras, 
fazem as aguas rev.oltas. _ 

Por estreitarem-se os fios nesses lo
gares, formando corredeiras, a corrupção 
do nome foi facilmente aceita. 

r 

Furadinho.-Lagôa, no municipio de 
Cajurú. Contém esta lagôa uma ilha, . · 
cuja extensão e largura méde sete hec- · 
tares de terra. 

• • r 
~ 
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Gaicá.-Porto, ao sul da cidade de Garaú é o nome que o conselheiro 

s. ~ebastião, 8,3 kilometros ·de distan- MARTIM FRANCISCO RIBEIRO DE A.N
cia. Dahi- o nome dado á fazenda do DRADA, em seu Diario de uma iiagem 
convento do Carmo, nesse logar, hoj e ·1nineralogica pela província de S. Paulo 
em abandono. no an:no de 1805, dá a este morro; 

. Gaicá, corruptéla de lga-ycá, ~ quebra ·mas, AZEVEDO MARQUES, nos Aponta,
c~nôai. De igá, «canôa», cá, «quebrar », men_tos H'istoricos, Geographicos, Bio
precedido de y, relativo. graph~cos, Estat.isticos e Noticiosos da 

Allusivo a bater ahi muito forte o Provineia de S. Paulo, dá o nome Ja
mar, atirando as canôas sobre as pedras. g1uary. O padre AYRES DE CASAL, em 

Gaiovira.-Pequeno corrego, afiluen
te do ribeirão Figiteira, pela margem 
esquerda: no município de Campos N"o
vos de Paranapanema. 

Gaiovira, corruptéla de Quái-o-bira, 
«cingido e levantado de ambos os la
dos ». De quái, «Cingido», o, reciproco, 
para exprimir o plural e communicação, 
relativamente ao verbo bir, «levantar», 
com o accrescimo de a (breve), por aca
bar em consoante. 

Allusivo a correr entre paredões altos. 

Gambá-Serrote no município de 
J aboticabal; mais conhecido por .Monte-
Alto (Vide este nome). · 

Gambá, composto de g, reciproco, ã, 
«empinar». mb, pela nasalidade de ã, e 
á, «cabeço, pico». 

·Allusivo ás suas encostas alcantiladas, 
fazendo ponta no cimo. 

Garaú.-Morro entre os rios Garaú 
e Una do Prelado: no município· de 
Itanhaan (Vide o nome Oarajauna). 

sua Corographia Braxilica, assim tam
bem o denomina; mas, é confusão. (Vide 
os nomes Cara}aúna e Jaguary). 

o conselheiro lVIARTIM FRANCISCO RI
BEIRO DE ANDRADA dá o nom.e Garaú, 
não só ao morro, como tambem a um 
rio: « • .. em todo este rio nada vi digno 
de observar-se, á excepção de uma' ara
ranha, especie de lontra de rio, maio~ 
que o 1;i'via, a qual julgo será a 1nus
tela lutris brasiliensis de Linnêo; e }a
carés, de onde se deriva o nome do rio 
(Lacerta Alligator) . Chegado ao porto, 
subi o n1orro de Garaú . .. ». 

Garnú, nome do monte, é corruptéla 
de QUára-aú, «esburacado em excesso 
até o ponto de encommodar>~. De quár, 
«buraco, bojo », com o accrescimo de a 
(breve), por acaba~ e.n1 consoante, aú, 
particula para exprimir defeito, encom:.. 
modo, ou má vontade na acção. Por 
contracção, Quár' -aú. 

Allusivo a ser um morro de penedias,. 
com arvores enormes e corpulentas, cu
jas raizes se estendem á superficie, tor
nando-se desigual o sólo. O caminho é 
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por cima desse morro; e, pois, o tra
vessio torna-se encommodo. 

Sua base é de pedras núas. 
Quanto ·ao rio, Garaú é corruptéla de 

Quâ-ára-aú, contrahido ern Qu'-ár' -aú, 
«máu corredor». De quâ, «passar, cor
rer», ára, verbal de particípio, para ex
primir a actividade do verbo, aú, par
ticula para exprilnir defeito, encommodo, 
ou má vontade na acção. 

Allusivo a ser pouco corrente. 
(Vide o nome Guarahy). 
Tambem o indigena quereria por vrn

tura assignalar ahi a existencia de ani
mal devorador, fazendo assim o costu
mado iogo Jingu1stico; e, com effeito, 
garaú é o mesmo guára-ú, particípio 
present-e de aú, «Comer », repetindo no 
final o ú, para maior energia na acção, 
«devorador». 

Allusivo aos jacarés que ahi abun
dam. 

Ha tambem tres pequenas ilhas, ern 
frente á fóz deste rio, com o nome 
Garaú, corruptéla de Gúará-aú, con
trahido en1 Gúar'-aú, «sem prestimo». 
De gúara, para exprimir utilidade, aú, 
«ficção, bulra, phantasia»; importando 
as duas palavras o significado «ficção 
de utilidade». 

Só a maior, denominada llhà-Grande, 
relativamente ás outras duas, serve de 
abrigo aos pescadores, visto como tem 
porto e agua potavel. 

· Garayúva. - Pedra superposta ao 
morro Lopo: no n1unicipio de Santo 
Antonio da Cachoeira. 

Alguns escrevem Guarayuva. 
(Vide o nome Lopo). 
Garayúva, corruptéla de Gu-ári-yúb-a, 

«superpost~ ao longo». De fp,t, reci
proco, ari, «em cima, sobre1>, yub, «estar», 
com o accrescimo de a (breve), por aca
bar em consoante. 

Não é, pois, propriamente um nome, 
como em geral fr suppõem, mas uma 
descripção do modo de estar da pedra. 

A altitude até a pedra é 1655 me
tros. Muitas leguas en1 redor, não existe 
pico tão elevado. 

E' formado de granito com grandes 
crystaes de feldspatho, alinhados segundo 
o grande eixo. Na base do i:norro o 
a8pecto gneissico dornina, segundo li en1 
um trabalho <la Corumissão Geograpbica 
e Geolog1ca da Província de S. Paulo, de 
1889. . 

Garcia (do).-Corredeira, no rio Tieté, 
logo abaixo da cidade de Tieté. · 

Garcia, corrupção de Y-aci, «cu1ta» 
De y, relativo, aci, <! pedaço, curto». 

Alhrsivo a ter apenas a exten8ão de 
cerca de dP.z metros com um desnivel
lamento de trinta centimetros. 

No Diario de na11egação do rio Tieté, · 
escripto em 1769 pelo sargento-1nór 
Theotonio José Duarte, o nome da cor
redeira Do Garcia figura como signi
ficando «perdeu-se este home1n nella» l , 

Garrafão.- iviorro, pertencente á serra 
Bocáina: no município de J acarehy. 

Garrafão, corrupção de Guaratâ (*) ... 

(") Estava incompleto no original, com signal de adia
mento para depois do informações e com um espaço em 
branco; e avulsa a nota-Gaií, unonte•, tan, «teso, duro, 
erecto». 

Gejava.-ll'Ionte situado na ponta 
septentrional da barra Icapára: muni
cípio de Iguape. 

Gejava, corruptéla de Ye-iíàba, «res
valadiço», ou (( resvaladeiro». De ye, re
ciproco, para exprimir a acção da pessoa 
transeunte sobre si mesma, ií,. «resva
lar», levado ao participio pelo accrescimo 
tle ára, «O que resvala ». . 

Com effeito, para ir de Ignape além 
do morro da Vigia, não preferindo pas
sar pela picada da linha telegraphica, é 
preciso caminhar sobre uma fila ou orla 
de pedras cobertas de litno, adherentes 
ao dito morro. . 

Segnndo MARTIUS, Gloss. Ling. Bras., . 
o nome Geja11a significa, «lugar onde 
só póde passar uma pessoa de cad.a 
vez». Elle confundiu a significação, to
n1ando o eífeito pela causa. O nome 
não é do monte, inas dessa passage1n 
difficultosa, quando a maré está cheia. 
O transeunte é obrigado a equilibrar-se; 
por isso o indígena fez preceder de ye 
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o verbo ií, para exprimir a acção do 
tra'nseunte sobre si n1esmo, conforme a 
lição do padre LuI~ FIGUEIRA, en1 sua 
Arte de grarnn1atica da língua brasilir:a. 

Dos nomes ern tupi é este um dos 
1nais apropriados ao logar deno1ninado. 

Gerybatyba.-Rio que desagua e1n' 
frente á ilha de S. Vicente, ou Guaíah6, 
no laga-mar de Santos. 

Affluente do rio Parahyba, pela mar
gem esquerda: no município de Tau
baté. 

Não haja confusão com o rio Juru
batuba, que corre no n1unicipio de Santo 
Amaro, trazendo em suas cabeceiras o 
no1ne R1:0 Grande. 

(Vide o norne Jurubatuba). 
Ribeirão, affluente do rio Capivary

guassú. 
(Vide o non1e Capivary). 
~egundo frei · GASPA.R DA l\'IADRE DE 

D EOS, en1 sua J.vlernot:ia para a histo1·i·a 
da Capitania de S. vi·cente, o nome 
Gerybatyba significa «rio em cujas mar
gens abunda a palmeira gerivá». Na 
mesma toada escreveu frei FRANCISCO 

DOS PRAZERES ~1:ARANHÃO, ·em seu Glos
sario de palavras 'indígenas. 

Nada tem este nom,e com a palmeira 
geri1:á. 

Gerybatyb.a é corruptéla de Yêrê-abá
ty-bae, contrahido em Yêre- 1 bá-(t1-bae, 
«atado e 1nuitas voltas» . De yêre, « vol
ta », abá, «muitas», ty, «atar, prender; . 
com a particula bae (breve), para fonnar 
particjpio, significando «o que ». 

Allusivo a correr entre encostas de 
n1ontes fazendo sinuosidades. 

G il.- l\1orro, na serra Itaberaba, entre 
os municípios de Conceição <los Guaru
lhos e de N azareth. 

Gil, corruptéla de Y-ii, «resvaladio ». 
De y. relativo, ii; «resvalar, escurregar». 

Allusivo a ser lamacento ern ternpo 
de chuvas, de tal 1nodo que é escorre
gadio. 

G ipuvúra.-Morro, no nn1n1c1p10 de 
Iguape. 

E' o mesrr10 que ten1 o nome Gua-. , 
1nruuva. 

(Vide o nome Gua1,iruúta). . 

Gloria.-Affiuente do rio Parahyba, 
pela rnargem direita: no 111unrcipio de 
Bananal. 

Gloria, corruptéla de Gu-óía, «O que 
cabe». De gu, reciproco, regendo óía, 
terceira pessoa do presente do indicativo 
do verbo yâ, «ser egual, caber, não sair 
de sua capacidade, conforme». 

Allusivo a não extravasar suas aguas, 
mesmo em tempo · de chuva; ern con
tra ste com o rio R anaual. 

Goiabal.-Affluente <lo rio Parahyba, 
pela margem esquerda: entre os muni
cípios de J acarehy e de ~1ogy das Cruzes. 

Goiabal nada tem com a fructa goia
ba, como a muitos terá parecido. · 

Goiabal é corrupção de Gui-aybá, «em 
baixo de brenhas 'l> . De gui·, «em baixo», 
aybá, « brenhas». 

Allusivo a ter seu curso em mattas e 
entre penedias. 

Gomeatinga.-Affinente do rio Pa
rahyba, pela margem esquerda: no mu
nicípio de Santa Branca. 

Gouieatinga, corruptéla de Ooy1ne-ati
nga, «l1uasi soterrado». De eoj)me, «por 
µ0uco, esteve perto, quasi», ati , «soter
rar:., fazendo supino com n,c;a, por estar 
sub a influencia do son1 nasal de coynze, 
don1inando o son1 de8ta palavra o nome 
inteiro. · 

Allusivo a ter o leito muito entulhado 
de pedras cabidas do rnonte. 

Gorita.-Morro, no municipio de S. 
João do Rio Claro. · 

Go,ri ta, corrnptéla de Guú .. ií-ta, «ca
vernoso». De ,r;11ir, «e111 baixo», ií, «Ôco», 
co1n o suffixo üt (breve), para formar 
SUJHUO. 

Allusivo a cavernas e a fragosidacles. 

Gioape.--Kome que consta de titu- Gra mma.-Ribeirão mencionado na 
los de sesmaria de Pero de Góes~ 1532. lei das divisas do n1unicipio de S. José 

. (Vide o nome Joaven). do Rio Pardo. 

' 
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Vertente da serra marítima, na qnal 
nasce o rio Jucuhy: no município de 
Cunha. 

Gramma, corrupção de Gu-áimP,, <i: a 
pique». De gu, reciproco, háirne, «a 
pique», perdendo o h por causa do gu, 
reciproco. 

Allusivo, quanto ao ribeirão, a cair a 
pique; e quanto á vertente da serra, ser 
a pique a mesma vertente. 

Guabir6ba, corruptéla de Gu,-abirú-
6-bae, contrahido em Gu-abir' -ó-bae, «ta
pado e de barriga». De gu, reciproco, 
para exprimir a acção da cousa sobre 
si n1esma, abü·ú, «barriga»,· ó, «tapar», 
com bae (breve), para formar particípio. 

Allusivo a encontrare1n suas aguas re
sistencia nos pantanos do rio Mogy
guassú, refluindo e formando alagadiço 
em f6rma de barriga ou bojo. 

Gramminha.~Morr0, no município Guabiróbas. -Affluente do rio Pa-
de 8. Luiz de Parahytinga. rahytinga, p.ela margem . esquerda: no 

Gramminha, corrupção de Gu-áime- inunicipi? ,de Cunha. _ . · 
ina, «estar a pique». De gu, reciproco, Guabirobas, corrupçao de Gu-apir-6g, 
hái,rne, «a pique», :;,na, supino de i, «es- «pontas .co~'tada~» . De gu, :eciproco, 
tar». Por causa de gu desapparece 0 h. _pa:a ~X:prim1r tnais de uma,. ap~r, «ponta, 

' pnnc1p10 e fitn das cousas», og, «tron-

Gravy.- Morros que servem de di
visa aos municipios de Mogy-mirim e 
da Penha do Rio do Peixe, por esse 
lado. 

Gra1:y, corrupção de Gu-ái-bi, «altos 
e baixos successivos>>. De gu, reeiproco, 
para exprimir plural e communicação 
de uns com outros, ái, «altos e baixos», 
bi, «pegar-se, seguir-se». 

Allusivo a existirem naquelle morro, 
do lado da Penha do Rio do Peixe, 
hoje Ytá' -pira, successivas ondulações, 

• de sorte que quem o ascende daquelle 
lado sóbe e desce essas ondulações do 
terreno. 

Gregorio.-Affluente do rio Para
, hyba, pela margem direita: entre os 
municípios de Taubaté e de Pindamo
nhangaba. 

Gregorio, corrupção de Gu -yeroye, 
«inclinado» ou «em forte declive ». lJe 
gu, reciproco, yeroye, «fazer reverencia, 
inclinar-se, ser em declive». 

De facto, este ribeirão nasce na serra 
Quebra ca11galha, e precipita-se em forte 
declive para a baixada, e, ahi correndo, 
desagua no rio Parahyha. 

G uabiróba.- Affl u ente do. rio J.llogy
guassú, pela margen1 esquerda: no mu
nicipio de S. Carlos do Pinhal. 

Já li o nome deste ribeirão co1no 
Guari?·ó va. 

cbar, cortar». 
Allusivo a que, no logar da reunião 

de suas duas cabeceiras, ba u1n salto, 
cuja altura é de 60 metros, mais ou 
menos ; e este salto como que corta 
aquellas duas pontas. 

Dahi em <liante, tem o nome de Ri
beirão da Serra, sinuoso, encacboeirado, 
com alguns saltos; raso e arenoso. 

A mudHnça do nome, desde aquelle 
grande salto, justifica o nome Gu-apir-óg. 

Talvez a corrupção se operasse do 
facto de por ventura existir alli abun
dancia da saborosa rnyrtacea Guah-iróba. 

Guacundúva. - Morro elevado, na 
serra Itatins : no município de Itanhaen. 

Guacundúva, corruptéla de Gu-ar;ú
ndu -bae, «quente e ruidoso». De git, 
reciproco, acú, «quente», ndú, «ruído, 
estrondo, estrepito », com a partícula bae 
(hreve), para formar p~rticipio. 

O dr. CARLOS RATH escreveu Qua
cun dúca; mas é erro. Elle menciona 
tainbem um rio com este nome, que 
então será corrupção igual á de ci1na, 
significando o mesmo. 

O nome do morro é allusivo a ser . . 
vulcanico. Com effeito, é quente, e deixa 
ouvir ruído interior; não ~endo, por isso, 
senão escassa vegetação. 

O nome do ribeirão é a Uusivo ao 
facto de nascer quente, e correr entre 
penhascos e pedras, fazendo desde a 
sua origem grande ruído e es~rondo. 
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Guacuritú.-Cachoeira no rio Tieté, 
acima da Itú-pirú. 

Ha Guacuritú-uçú e Guacuritú-mi
rirn. Entro as duas se interpõen1 quatro 
com outras denominações. 

Guacnritú, ~orruptéla de Quâ-eury-tJ/ , 
«corredeira e arrecife». De quâ, infini
tivo de aquâ, «correr», cury, «presteza, 
pressa», ty, «pontas». O y tem i:;om 
guttural. 

Guacuriú.-Affluente do rio Iper6, 
pela margem esquerrla: no n1unicipio de 
Campo Largo de Sorocaba. · 

Guacuriú, corruptéla de Quâ-cury-ú , 
«põe-se a correr velozmente». De quâ, 
infinitivo de aquâ, «Correr», cury, «pres
teza, pressa», ú, «estar, pôr-se, etc.» . 
Tambem o ú póde exprimir a maior 
energia na acção. 

Nasce em uma Iagôa; e, depois de 
formar, em seu curso, outras lagôas e 
charcos, deslisa-se veloz ~ 

Guaiahó.-Nome da ilha de S. Vi
cente, na qual estão situadas a cidade 
de Santos e a villa <le S. Vicente, co1no 
se vê da carta de sc8maria dH P e<lro 
ele Góes, de 10 de Outubro de 1532. 
Neste documento está escri pto Gohayó, 
mais correcto: « ... ilha de S. Vicente, 
d'onde chaman1 Gohayó». 

Guaiahó, corruptéla de Gu-aí-óg, «cor
tada e despegada». De gu, reciproco, 
aí, «despegar, abrir, separar», óg, «cor
tar, arrancar». Os verbos aí e óg ap
parecem unidos neste nome para expri
mirem separação .por força. 

Allusivo a ter sido separada do con
tinente pela força das aguas que a ro
deíam. 

Guaió.- Affluente do rio Tieté, pela 
margem e~querda: no município de l\1ogy 
das Cruzes. 

Guai6, que alguns tambem escrevem 
Guaiaó, é corruptéJà de Gu-aio6,g, «ta
pado». De aóg, «tapar », precedido de 
gu, reciproco, com a intercalação da 
partícula io, para exprin1ir o acto de 
voltar sobre si mesmo, conforme a Jiçiio 
do padre Lu1z ·E'IGUEIRA, em sua Arte 
de gra1nniatica da lingua brasilica. · 

• 

Allusivo a não poder desaguar no rio 
T-ieté, quando este está cheio; refluindo 
suas aguas sobre elle mesmo, e formando 
pantanos na varzea. 

Alguns nomeiam Gua1'6 tam bem o 
morro; mas é erro. O nome é só do 
ribeirão. 

Guaipacaré.- Nome tupi da povoa
ção, que é hoje cidade de Lorena. 

(Vide o nome Lorena). 

Guamicanga. -- Corredeira . no rio 
'.Pieté; tam bem conhecida corruptamente 
por Varnicanga. 

Guaniica11ga, corruptéla de Gu-arni
cá-ngn, «aprrta e abre». De gu, reci
proco, arni, «apertar, <·sprelll tJ r, ordenhar», 
cá, «q uebrar, abrir », faz <'ndo supino com 
nga. por estar sob a influencia e ferido 
da pronuncia nasal <le runi, conforme a 
lição do padre A. R. DE MoNTOYA, e1n 
sua Arte de la leugua g11-arani. 

A11usivo a estreitar-se ahi o rio; e, 
lngo que finda a corredeira, alargar-se 
de lllOdo notavel. 

Guamiranga. ·- Morro elevado, -á 
rnargem direita do rio RibPú-rt de Jgua
pe: no municipio de Iguape. 

Este rnorro é granitico, de mistura 
com gne1s. 

Gua1niranga, corruptéla de Gu-anti
nga ou Gu-aµi -ra-gna, «pellado e des
atado». De gu, reciproco, a·111''i , o mes1no 
que aµt , ({ser pellado», ra, «ser desata
do, descosido», fazendo supino com nya, 
por estar sob a infl nencia e ferido da 
pronuncia nasal de apt, conforme a lição 
do padre A. R. DE l\'IoNTOYA, e1n sua 
Arte de la lengua guarani. 

Allusivo a não ter vegetação e a ser 
derroca<lo. 

Guamium.- AfflnPnte do rio Pi·ra
cicaba, pela margem direi ta: no inun1-
cipio de Piracicaba. 

Guanziu1n, corruptéla de G1t-ánlt -i, 
«perseveranten1ente npertado ». De gu, 
reciproco, anii, «apertar, e&pren1er, or
denhar », ·i, posposição de perseven1nça 
co1n a pronuncia guttural , 1nixta com a 

• • 
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nasal, por causa de a1ni que nasalisa o 
nome inteiro. 

Guananan. - Affiuente do rio S. Lou
renço, pela margem esquerda: no mu
nicipio de I gnape. 

Ouananan, corruptéla de Qu-ana-nã, 
«muito corrente». De gu, reciproco, anã, 
«correr», repetido para exprimir super
lativo. 

Guapéva.- Afiluente do rio ,Jundia
hy, pela margem direita: no município 
de J undiahy, e proximo á cidade. 

Guapéva, corruptéla de G'll-apé-bo, «á 
superfície», isto ó, «raso». De gu, reci
proco, apé, «chato, plano, á superficie», 
bo, para exprimir o n1odo de estar, se
gundo a lição do padre A. R. DE ~1oN
TOYA, em sua .Arte de la lengua .cruarani: 

Guapiára.- Afiluente do rio Para
naparienza, pela margem direita : entre 
os rn unicipios de Paranapanema e de 

Guaniqué.- Ilha uo canal Bertioga: It t' · · ape 1ninga. 

Allusivo á sua extraordinaria corren
teza. 

no municipio de Santos. r ·, 'l G1 · , té1 d Q , . ... Não se trata de Jqapiara, corrupte .a 

1 d 
taniq1:te, corru.p dia e p ua-ne-itque, de Y-yp6-yâr-a, «colÍier á mão». De .y, 

« a os mui o esq uina os». or con rac- · · · 0 f t e' t· do - Q , . A D . ~para exprimir que ac o pra 1ca 
çao, .ua-n -ique. e qua, «esquinar», 1 t' ;-.., , e te a a 0~ . , . . . ao acaso 1/ re a ivu som n p· r p ne adverbio affirmat1vo para exprtrnll' _ ' :.1 1 

. ' 
' 1 · · ... 1 d ' t «mao », yar, «colher, apanhar, pegar », super ativo, ique, « a o, cos a». · d b 
N- , · t 'lh - com o accrescuno e a por aca ar e1n 

. ao e ptr;oplndarnedn ed uma I a, ,senao consoante, segundo a lição dos gram-
porque es a a ea a e agua : e uma · 0 · d' · a· d t · b d r · H h. mat1cos. s 10 igenas, assim ispon o, 

fosbr~1 ra da uni an issima. a a l uma querem exprimir o acto . de apanhar á 
a nca e ·Ca . - · d t d 

Está á fóz do rio Cabussú. mabo º1 pde1xe em poucabagua,, ecdan .ª~do 
P . , t . o an 1a o; e este ver o esta a m1tt1 o or isso mesmo que e uma os rell'a, 1. · 

e d t · d · b. na 1ngua portugueza, gapiar ou, menos 

f 
sen °. cer 0

1
. que. ºt.s rndigelnas 

1
'15ª laJ? íncorrecto, gapuiar, significando «pescar 

azer o Jogo ingu1s 1co anc. o aenonn- , e t O do de de • - · i · . ·a ao acaso, a av n ura». n10 -
nt.açoes com sod~ te ent1co ou quasi I .~n - cantar o banhado é simples: fazen1-se 
rco a cou8as · iversas na mesma regiao, 1 - 1 · · d 
G · , , t b t ' l d Q, e evacoes rectas e e t1Juco, sustenta as 
uan~que. e. am em Ct)rrup e ª e ufa- por páus cravados no meio, de n1odo a 

ne-que, «Jazigo para a passagem u- -d b h d d t 
t D , · fi ·t' d t b separar a parte o an a o, on e em 
ura». e qua, in ni '"º- es e ver ?1 de ser feita a pesca; e, depois, decan-

« passar», mas que, por nao ter caso, s1- t · - d <r q e fôr 
gnifica «passaaem» ne para exprimir a-se. a maior porçao e ~bua, u . 
f. t · .... dt> ·' ' · poss1vel: accun1ulados no fundo os per-
u uro, que « orm1r, repousar». f' .1 , 1 , - h 

All . . xes, ac1 e agarra -os a mao; e, se a 
us1vo a ser nessa ostreira um ce- ·t , 1· d t · b, ·t · mui a agua, e app ica o o Mn o, para 

m1 eno. b · , t 
e ff .t t . . d' que su -arn a ona. om e ei o, nas os reiras os in 1genas . / , . . . . 

sepultava1n os mortos; e, portanto, 0 se- Guapia.ra e partic1p1.o <lo verbo ap~, 
gundo nome Quâ-ne-quê seria allusivo «torcer, ladeai? , prece~1do de gu, rem
a isso. proco, e seguido de ara. E, portanto, 

Gn-api-6.,ra significa «O que se torce» . 
Guanxima.- Prain, na ilha de S. 

Sebastião: no n1unicipio de ViH<1 Bella. 
Guauxvi111a, corruptéla de Gu -achy

rna, «resvaladiço ». O prin1eiro a é tam
bem ferido de pronuncia nasal soando 
an, por causa do y, que teru pronuncia 
nasal além da guttnrul. :-Supino de achy, 
«resvalar». 

Allusivo a ser esta praia un1 pouco 
lirnosa ou lodosa, e portanto resvaladiça. 

Com effeito, este ribeirão corre ao lado 
do monte, fazendo successivas curvas. 

Ha ta-mben1 un1a parte do ribeirão 
Peru·caúva que traz esse nome Gua
piára. 

(Vide o no1,ne Peruvaúva) . 
.r 

Guapira.-Nome que trazem, não só 
um serrote, ramificação· da serra Canta
reira, como .tambem um affluente do 
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rio Tieté, pela margem direita, que assin1 
é nomeado s61nente depois da coufluen
cia do ribeirão Cabuçú com o ribeirão 
Tre1ne1nbé. 

(Vide os no111es Cabuçú e 1'ren1e11iúé). 
Gu-á-pira, com referencia ao serrote, 

é «cortado». De gu, reciproco, á, «cor
.tar », pira, verbal para formar particípio 
passivo. 

All.usivo a fazer ahi uma depressão 
ou aberta tão funda que semelha un1 
córte. 

Co1n referf:'ncia ao affluente do rio 
'.Pieté. o nome Guapira é corr~ ptéla de 
Gu-âá-pira, «alagado ». De gu, reciproco, 
âá, «alagar, espraiar e1n lagôa, enchar
car», pira, parti cu la do participio pas
sivo. O gu, reciproco, é para exprimir 
que o alagamento é pelas duas ~nargens. 

AUusivo ás varzeas que o ladeam. 
Os indigenas, nomeando o serrote e 

o ribeirão com nom·es, embora identicos 
ou quasi ideuticos no sum, com signifi
cados diversos, não fizera1n senão o cos
tumado jogo linguístico, em que eran1 
habilissin1os. 

Guapituba.- Affluente do rio Ta-
1nanduatehy, pela margem esquerda: no 
n1unicipio de S. Bernardo. 

Era á margem diréita deste ribPirão 
a famosa villa de Santo André, fundada 
por João Ra1nalho, e crearla ofücialmente 
em 8 de Setembro de l 553. 

Guapituba, corruptéla de Gu-api-túi
bae, «sinuoso, e derran1ado». De .9'U, . . . 
reciproco, para exprimir as suas niar-
gens, api, «torcer, fazer volta », túí, «der
ramar, fazer bojo», bae (breve), para 
formar participio. (*) 

(") Estava em nota avulsa: · 
Oitapetúba. corruptéla de Git-apé-ytú-bae, «raso e sujo». 

De gu, reciproco, apê, «plano, {i supcrficic:. , ytú, «Ser sujo>, 
co~ a particula bae (breve), para formar participio. 

Tenho lido em titulos de terras Cara11etúba e Guarabe
ttíba ! 

Guapiú.- Aflluente do rio Una d'Al
dêa, pela margem esquerda: no muni
cípio de Iguape. Tambem conhecido pelo 
nome Rio das J->edras, que nelle afflúe. 

Guapiú, corruptéla de Guaâá-ipiyug, 
«varzeas podres». De guâá, <, en::;ea.da, 
varzea», ip-1;yug, «podre, apodrecido». 

Allusivo a serem suas varzeas depo
sito de detritos. 

E' considerado rio 1norto. (*) 

(") Ha tambcm na divisa entre os municipios da Ca
pital e de S. Bernardo um bairro denominado Guapiú. 

Guapurá.- Dois morros no munici
pio de ltanhaen; ramificações da serra 
maritima. 

Ha o guassú e o miri1n. 
Guapurá, corruptéla ele Gu-api-rá, 

«desatado na ponta» . De gu, reciproco, 
api, «ponta, principio ou fim de alguma 
cousa», rá, «desatar ». 

Allusivo ao derrocamento no cimo 
desses morros. 

Guapurundúba.-Affluente do no 
liibeira de Jguape, pela margem es
querda: no tnunicipio de Xiririca. Em 
sua~ rnargens ha vestígios de mineração 
de ouro. A' sua fóz existe uma ca
pel1a. 

Tenho lido ta rnbem Vapurundúba, e 
Iz-aporandú1:a; mas, estes são outra 
fórnia do non1e: em \ ez de gu, reci
proco, foi empregado y, relativo: Y-apór
a~ndú-bae, «com salto8 estrondosos>. De 
V· relativo, apór, «Salto, saltar, cahir de 
cima», completado pelo a (breve), por 
acabar e1n consoante, ndú, «fazer es
trondo», hae (breve), para levar o verbo 
ao participio. 

Guarahú.- Afiluente do rio Jacupi
ranga, pela margern · direita: no m~ni
cipio de Iguape. E' antes um dos braços 
do rio Jacuviranga, segundo me informa
rall1, do que propriarnente affluente. 

Affluente do rio Tremembé, pela mar
gen1 direita: no município de S. Paulo. 

Afi1uente do rio 1.'ieté, pela u1argem 
esquerda: servindo de divisa aos muni
cipios de Itú e do Salto, até á aflluen
cia do corrego Cangica. 

Guarahú, corruptéla de Quâ-àra-aú, 
por contracção Qu'-ar'-aú, ~máu cor
redor ». De quâ-àra, participio <lo verbo 
agua. «Correr~ . aú, partícula para ex
pritnir defeito ou má vontadr na acção, 
sr.gnndo a lição do padre Lurz FIGUEIRA, 

• 
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na Arte de granunatica da lingua bra
silica, e escreveu aúb. 

Allusiv0 a serem pouco correntes. 

Guarahy.--Ribeirão que nasce na 
face sudéste da serra ltati1ns, e desagua 
no oce<1 no: no n1unicipio dH Itanhaen. 
Djvide os morros Peruhibe e Urna. 

Guarapéva, corruptéla de Oará~pé-bae, 
«veloz e raso»'. De cará, «pressa, des
treza», pé, «chato, plano, á superficie», 
bae (oreve), para forn1ar participio, sig
nificando «O que é» .. 

Allusívo a ser 1nuito corrente, e raso, 
ou sem grande fundo. 

Ten1 pedregoso e areicnto o leito. 
Segu1~uo l\IARTIUS, em seu Gloss. L1~ng. 

Eras., Gúairahy significa «rio de guarás~ ! Guarapinumã.--Nome da ell.trada 
Nem este é o n1oclo de constrncção de para o porto ele 8antos. 

no1nes e1n tupi, com referencia a rios, Quando não tinha n1aior conhe.ci1úcnto 
pois que o i deve ser preposto e não do systema das denominações em tupi, 
posposto, nern de facto o nome Guarahy, escrevi que G1(tara71inurnã era corrupção · 
por allusão a guarâs, te1n relação com de Guirá-pixuna, «passaros noctivagos», 
esse ribeirão. que ali abunüarian1 e ainda abundam. 

Alguns o denominam Garaú; e assun Hoje, porém, toruou-se-me manifesto o 
é geralmente conhecido. erro daquella explicação. Guarapinurnã 

(Vitle o nomr Garaú). é corniptéla de Guáá-ri-pe-nêntã, «Ca-
Por isso, deixo Guarafty, que é nome l rninho de voltas e revoltas para a en

errado; e passo a examinar o norne seada}). De gufiá, «enseada·», ri, ex
Garaú-. ,.... prinlindo communicação, pe, «caminho», 

. Garaú, corrnptéla de Quâ-ára-nú, por uê11là, « voltas1 e re-volta8». 
contracção, Qu' -ar' -aú, « máu corredor». Allusivo a ser de muitas voltas e 

De quâ-ára, particípio do verbo aquâ, revoltas o canal. 
«correr», aú, particu)a .que exprime de
feito ou má vontade na acção, segundo 
o ensina o padre Lu1z FIGUEIRA, na 
Arte de granunatica da H11gua brasüü.:a, 
o qual ei>crereu aúb. 

Allusivo a ter esse ribeirão pouca 
correnteza. 

Guarapés. - Afiluente do ribeirão 
Bar;u,1 ·u,1vú, pela margem direita .: no 
municipio de Conceição dos Guarulhos. 

'Guara1Jés, corruptéla de Gu-ar-a-pé, 
«sinuot>Õ e ra80». De gu, reciproco, ar, 
«ladear», com o accre8cimo de a (l>ruvej, 
por acabar em consoante e ter de ligar 
a .pé, «chato, plano, á superficie». 

Allusivo ao seu pouco fundo e ás 
voltas que faz. 

Guarapéva.-Affluente do rio Pa
rahytin.r;a, pela margem direita; no n1u
nicipio ile S. Luiz do Parahytinga. 

.Nasce no morro Oarapéva; e, nestes 
dous n-0mes, o indigena fez o seu cos
tun1ado jogo linguístico, porque são iden
ticos os sons. 

(V ide o no1ne Oarapéra). 

Guarapiranga. - Antiga aldêa de 
Guayana':i-es, nas inunediaçõ,es do local 
em que é a actual cidade de S. Paulo, 
parecendo que era para os lados do 
n1unicipio de Santo Amaro, pois que o 
rio JJ1.boy-guassú é tarnbem conhecido 
por Guarc;piranga. 

O non1e Gnaropiranga é dado ao rio 
Mboy-guas;sú ::,Ó em seu principio e 
até certa extensão, ao receber a affluen
cia do lrlboy-rniri1n. Corruptéla de Gu
ü·i-apir-â-n.grt,, «cabeceiras empinadas». 
De gu, reciproco, iri, «rio», ·apir, «prin
cipio», formnndo iri-apir, «cabeceira de 
rio», ã, «en1pinar», corn o suffixo nga 
(breve), para formar supino. 

. Al}usivo a nascer na serra Para"!f'
piacaba, tamben1 conhecida por Ou.batao; 
e dahi em forte declive até a planície. 

Tamben1 em alguns documentos · an
tigos o nome Guarap'iranga é dado, tal
vez por confusão, ao .logar, e rio Ipi
ranga. 

Tratando-se de urna aldêa, o systema 
das denoniinações era diverso: en1 al
gu1nas nações, os chefes totnavam os 
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nomes de animaes, e estes nomes eram 
os das respectivas aldêas. 

Segundo MARTIUS. Gloss. Ling. Eras., 
gu,arapiranga significa «guará verme
lho». Mas, con10 denominação da es
pecie, seria um não senso attribuido ao 
indigena. Embora seja certo que, nas 
duas primeiras idades, a ave marinha 
· guará é branca, e depois preta, é não 
menos certo que, sendo vern1elha a sua 
côr. natural, quando já completamente 
formada, o indigena, sempre tão intelli
gente e correcto nas denominações, não 
commetteria o erro de dizer « guará ver
melho». Assim, pois~ não póde preva
lecer o significado de MARTIUS. 

Talvez Guarap'iranga fosse allusivo 
ás tres araras verntelhas, vivas, que, 
pousadas sobre u1n ramo secco, á en
trada da óca, eram as. armas régias de 
que o chefe da nação Guayana?;. usava, 
segundo o affirmarn as chronicas:-Gu
ára-pirã-nga. O nome desta ave é 
onon1atopa1co: ára é o grito della, e, 
só pela repetição, é forn1ado ára-ára, 
contrahido ern ar' -ara; pirã, «ser ver
melho, avermelhar, colorado corno san
gue», com o accrescin10 nga (breve), 
para formar supino, precedido de gu, 
reciproco. 

De outro modo não"ha explicação para 
Guarápiranga, como nome de aldêa. 

Guarapó.--AfHuente do rio Sorocaba, 
pela margem esquerda: no n1unicip-io 
de Tatuhy. 

Guarapó, corruptéla de Quâr-apó, «sal
tos e poços». De quâr, «poço, bojo, 
buraco», apó, «Saltar». 

Alluswo a ter o leito muito acciden-, 
tado, co1n saltos e poços. 

Guarapocáia.-Praia, na ilha de S. 
Sebastião: no mnnicipio de Villa Bella. 

Guarapocáía, corruptéla de Quâr-a
pógca-aye, contrahido em Quâr-a-pógc' -
ayé, «arremesso e muito estrondo». De 
quâr-a, «arremesso, golpe», póg, «es
trondar», levado ao supino pelo accres
cirno de ca (breve), aye, «muito». 

Allusivo á constante e forte arreben
tação de ondas do mar nessa praia. 

Guarará~-Affluente do rio Taman· 
duatPhy, pela n1argem esquerda; no mu
nicipio de S. Bernardo. 

Gu-ar-ar-á, «torcido, e ladeador». De 
gu, reciproco, para exprimir successão 
do facto, á, «torcer». 

Allusivo a ser muito sinuoso. 
E' un1 corrego. 

Guarararú.-Morro notavel na cor· 
dilheira que, de norte a sul, divide em 
duas vertentes a ilha Guairnbê ou de 
Sa:nto Amaro: no municipio de Santos. 

Pequeno rio qu~ nasce naquelle n1orro 
e desagua no canal Bertioga. 

Guarararú, corruptéla de Quátr-a
rirú, «tem buracos». De quár-a, «bu
raco, bojo, poço», rirú, para exprimir 
«ter, conter». O i de rirú tem sorn 
guttural: e, para uns sôa como a, para 
outros como u. 

Allusivo, quanto ao morro, a ter em 
baixo cavernas e no alto buracos; e 
quanto ao rio, a ter peráus. 

(Vide adiante o nome Guararuhú). 

Guararema.-Affluente do rio Pa
rahyba, pela margem esquerda: no mu
nicipio rle Mogy das Cruzes. 

Guararerna, corrupté1a de Gu-ar-ar
' ê-ma, «de quéda e1n quéda. ao sahir». 
De 9u, reciproco, a'r, «cahir», repetido 
para exprimir a successão do facto, hê, 
<, sahida», con1 a apheresis do h por ser 
antecedido de uma consoante, e tomando 
a fórma de gerundio, pelo accrescimo 
do suffixo nta (breve), para significar 
«ao sahir». 

Allusivo a ter ingreme o leito, com 
um pequeno salto e cachoeiras, ~o fazer 
barra no rio Parahyba. 

Guararuhú.-E' o n1esmo morro, na 
ilha de Santo A1naro, já retro descripto 
sob o nome Guarararú: no município 
de Santos. 

Antigas chronicas o nomeiam Guara
ruhú; e isso não destôa do outrp nome 
Guarararú, exprimindo um volcã-0 apa
gado ou extincto, desde longas éras. 

Guararuhú, o mesmo que Guará-ru
hú, «revolvido interiormente como que 

, 
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arquejando por vomitar». De guará, «re
volver», rü, «revolução interior», hú, 
«arquejar por vomitar». 

Mas, hoje é conhecido por Guarararú. 
(Vide o nome Gua'rararú). 

Guaratan.- Aflluente do rio Itape
tininga, pela margem esquerda: no mu
nicípio ue Itapetininga. 

Gu-ar-rttà, «ambas as margens a pru
n10:.. De gu, reciproco, ar, « larlo, la
dear», ati't, «erecto e teso». Esta pala
vra atâ é apócope de tatã. 

Nada te1n este no1ne eo1n a arvore 
gua1·ãtan, podendo, entretanto, abundar 
em suas rnargens. 

Guaratinguetá.-Cidade situada á 
margem direita do rio Parahyba. 

Guaratinguetá é o no1ne do affl uente 
do mesmo rio Parahyba, pela margem 
esquerda; o qual nasce na serra da 1-Vlan
tiqueira e traz o nome 'I'aquaral, cor
ruptéla de T-áquâ-ára-á, contrahiuo en1 
T'-aqn' -ar'-d, «muito corredor» . De t, 
relativo, á<ruâ, <correr», levado ao par
ticípio activo pela particula ára, e á, 
«muito». 

Allusi vo a ter grande correnteza, por 
ser ingreme o leito. 

Guaratin,quetá, corruptéla de Quár
a-ty-ng-etá, «muitos poços e arrecifes». 
De quár, « pos~o, fojo, buraco», co111 o 
accrescimo dP- a (breve), por acabar em 
consoante, ty, «ponta», rig, intercalaç'ào 
nasal, etá, « u1uitos ~. 

Allusivo a ser n1tlito encachoeiratlo, 
com arrecifes e poços. 

~Ias, uma lagôa, acima da fóz desse 
ribeirão, cube1ta de guapê, de iuu.sgo, e 
tendo um k~lometro de extensão, é deno-
1ninada Guáâ-re-ytú-nga-etá, por con
tracção, Guàd-re-ytú-ug' -etá, «enseada 
separada, com rnuitas n1anchas ». De 
guââ, «enseada», re o mesmo que é, 
«separada, á parte;>, ytú, <~ser sujo, ter 
manchas», levado ao supino pelo ac
crescin10 nga (breve), por ter pronuncia 
nasal, etá, «muitos». 

Allusivo a ser unia 'enseada que foi 
separada do rio Parahyba, suja de guapê, 
musgo e limo, á superfieie das aguas, e 
de detritos vegetaes no fundo. 

Segundo a tradição indigena, era por 
ahi o antigo leito do rio Parahyba; 
depois tornou-se em enseada; e esta, 
afinal, foi separada do rio, fonnando 
lagôa. O nome corresponde á tradição. 

Guaratúba.-Rio que nasce na serra 
marítima. e corre de norte. a sudéste, 
para desaguar no oceano: no município 
de Santos. 

Segundo ~fARTIUS e outros deturpa
dores da lingua tupi, Guaratúba signi
ficaria «abundancia de guará». llas, o 
indígena era 1nuito intelligente, para que 
cogitasse disso. 

I-la tambem con1 o nome Guaratúba, 
no n1unicipio de Iguape, um pequeno 
tio que nasce no n1orro Oaiobá, e des
agua no rio Itihe1:ra de Iguape, formando 
á fóz urna lagôa. 

Guaratúba, corruptéla de Gu-ar-aty
bae, «erectas ambas as margens». De 
gu, reciproco, para exprimir as dnas 
margens, ar, «lado», aty, «levantado, 
erecto, a prumo, ern montão», bae (breve), 
para formar particípio. O som do y é 
guttural. · 

Allusi vo a correr entre barrancas ere
ctas. 

Guarayúva. ·-,PeJra superposta ao 
morro Lopo. . 

(Vide os nomes Guarayúva e Lopo) 

Guarehy. -Affluente do rio Capi?;a
ry, pela 1nargen1 direita: no municipio 
de Capivary. 

· Affluente do rio Paranapanerna, pela 
margem direita: no municipio de Gua
rehy. A' margem esquerda de_§te rio, e 
em uma elevação, está situada a villa 
do mesmo nome. 

Guarehy, corruptéla de Gu-arê-i, «tar
do pe.rseveranten1ente». De _qu, reciproco, 
arê, «ser tardo, vagaroso, lento», i, pos
posição para exprimir perseverança. 

Com effeito, nessa região, «O sólo apre
senta-se em geral pouco accidentado, 
apenas com as depressões produzidas 
por erosões proporcionaes ao volun1e 
d'agua dos rios, como sóe acontecer 
n'essas formações de sedirneritos hori
zontaes», segundo o Relatorit> da Coni-

• 
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· rni.i;;sê/,o geo,qraphica. 'e geelogica da pro- significando «morro arrebentado ou fu ... 
'l'Íncia <ie S. J->uulo. ratlo», <.tllusivo á gruta; · 

No rio Gttarehy, en1 seu leito, tê_m 
sido encontradas madeiras fosseis e schis- · 
tos carbonosos pretos. . 

· Eru um mappa, o rio Ü'uarehy appa
rece con10 affluente <lo rio de Santo 
Ignacio, no municipio de Tatuhy. .IVIas, 

·é erro. Este rio 81.znto lgnacio corre 
no município rle Rio N()Vo. 

Guaripocába.--Morro, a sete kilo
metrol:i <.la eidade de. Bragança: no n1u
nicipio deste nome. 

Alguns escrevem erradan1ente Gua
rapor:áb'a. · 

Gu-ári-pó-quâ-bae, de que Gua1·ipo
cába é cor-tupté.la, significa, «O que é atado 
de alto a baixo». De gu, reciproco, 
ári, «sobre, cima», pó, «saltar», empre
gado, porém, para forrnar a locução ou 
adverbio gu-ári-pó, <~de alto a baixo», 
quâ, «atar, cingir», com a par:ticula bae 
(breve), para formár participio, signifi-
cando «O que é». , 

.Allusivo á sua inteiriça structura gra:
nitica. 

Guaripú.-· Affluente do rio Sapucahy, 
pela tuargem esquerda: no município 
de Batataes. ~ 

Gu-ári-pú, «ruidoso de alto a baixo». 
De ·gu-ári, .«de alto a baixo», pú, «ruido». 

Alhisivo a fazere1n barulho as suas 
aguas, quando descem do rnonte, de salto 
em salto, de cachoeira em cachoeira. 

Guarulhos. (Conceição .dos). -
Villa proxima da cidade de S. Paulo, 
distHndo apenas tres leguas, 1nais ou· 
meno.s. 

Fo\ · ahi um aldêan1ento d·e indigenas, 
trazidos para aquelle logçir em 1560, 
depois da derrota que soffreram em· Pi
ratininga (S. Paulo). Por isso, foram'. 
dPsde então conhecidos por Gu-arú-bo, 
«trazidos». De gu, reciproco, arú, «tra
zer», bo (breve), para forrnar supino e 
ao n1esmo tempo exprimir o uiodo ,de 
estar. 

Não era1n, pois. indígenas cuja nação 
se denominaria Guarulhos; nenJ e1n tu pi 
ha a lettra l e muito 1nenos lh. 

Guassahy.---Campo extenso, nos n1u
nicipios de Cotia: e de S. Roque. 

Guassahy, corruptéla de Gu-açái-ii~ 
«esparzido e duro». De gu, reciproco, 
açai, «esparzir, estender», ii, «duro, rijo, 
apertado». 

Allusivo a ser um vastissimo campo 
secco e duro. 

Os portuguezes· traduziram isso em 
Vargern Grande. São, porém, extensis
silna$ campinas. 

Guatapará.-Affluente do Jio Jvlogy
guassú, pela margen1 direita: .no muni-
cípio de Ribeirão Pr'eto. · 

E' abaixo da barra do ribeirão Moni
búca. Guarujá.-Praia, na ilha Guaúnbê 

ou de Santo Aniaro: no n1unicipio de Guatapará é a denominação de um 
Santos. pequeno veado, que habita os cerrados 

Guarujá, corruptéla de Gu-ár-yyâ, de beira-eam po. Por .ter os cornos assás 
«abertura de um ao outro lado». De pesados e en1 desequilibrio con1 o ta
gu, reciproco, ár, «ladear», yâ, «abrir, manho do curpo, o indigena assim ·o 
gretar, rachar», precedido de y, relativo. nomeou Guatapará, contracção de Guatá-

Os verbos ár e yâ, estando no infi- apará, «anda a cahir con1 o peso». De 
nitivo sem caso, significarn a acção geral, guatá, «andar», apará, ~cahir por cau$a 
«lado» e «abertura). · propria, cahir com o · proprio peso;>. 

Allus'ivo' a existir ahi, em un1 morro, Mas o nome desse ribeirão- nada tem 
que se prolonga até o mar, uma espe- co.1n o pequeno veado. 
cie de gruta, communicada para an1bos Guatapµ,rá é corruptéla de Gu-ytápá-
os lados. -rá, «dique granitico levantado, de uma 

O 1norro é denominado Ytapú. De ·á outra margem». De gu, reciproco, pata 
ytá, «pedra, morro», púg, «arrebentar»: expri1nir o facto em relação ás duas 

• 
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margens, ytápá, que alguns dizem cor
ruptamente itaipái·a, «Jogar de pedra», 
rá,, «levantado». 

Allusivo a ser encachoeirado, e com 
saltos. 

Guatemy.-Morro ou serrote, entre 
os municipios de J undiahy e Itatiba. 

Guate,my, corruptéla de Gu-atey-ma-i, 
contrahido em Gu-atey-ni' -i, « perseve
rantemente frouxo ». De gu, reciproco, 
para designar as duas faces do tnorro, 
atey, «ser frouxo», com o suffixo ma 
(breve), para formar supino, i, posposi
ção de per8overança, para exprimir que 
o facto se d(i em toda a extensão do 
morro. 

Allusivo a ter porosa e desaggregada 
a terra. 

Guatinga.- Lagôas, nos municipios 
de Jacárehy e de Lorena. 

Guatinga, corruptéla de Guâá-ty-nga, 
«enseada atada». De guâá, «enseada», 
ty, «atar», com o suffixo nga (brevo), 
para formar supino. 

Allusivo a serem saccos, onde as aguas 
represadas, no tempo da secca, formam 
lagôas. 

Affluente do ribeirão Taiaçupéva, entre 
os n1unicipios de Mogy das Cruzes, de 
Santa Branca e de J acareby. 

(Vide o nome Coat,inga). 
Grande varzea, no continente, banhada 

pela maré, por de traz da ilha Guaniqué: 
no m unicipio de Santos. 

Serrote, que fórma o fundo desta 
varzea, fechando-a. ' 
, Os indígenas davam a logares varios 
na mesma região, nomes identicos ou 
quasi identicos no som, mas differentes 
no significado. 
. Guatinga, nome da varzea, é corru
ptéla de Guaá-ty-nga, «enseada atada». 
De guaá, «enseada», ty, «atar», corn o 
suffixo nga (breve), para formar supino. 

Allusivo a ser con10 uni sacco. 
Guatinga, nome do serrote, é corru

ptéla de Gu-haty-nga, « pontuda»: su
pino de haty, «ter ponta». 

Guavirotúba.--Affluente do rio Ati
baia, pela margem esquerda: no muni
cipio de Atibaia. 

Já li Guarirotúba; mas, é erro. 
Segundo o systema de MARTIUS e de . 

outros, Guarirotúba significa «abundan
cia de ,quairiroha» ou «abundancia de 
gualiroba». 

Guairiroba é uma paltneira, cujo pal
mito é amargo. De a'iri, «palmeira», 
precedido · de gn, reciproco, irób, «amar
go», completado por u:-n a, por acabar 
em consoante. 

Guabiroba é urn arbusto e arvore do 
campo, cujo fructo amarello é saboroso 
quando ben1 maduro. Ha muitas espe
cies. Da familia das As:perifoliceas; e é 
conhecida na sciencia por Cordia roden
difolia. Não deve ser confundida com a 
guabirába, da fan1ilia das Myrtaceas; a 
qual pertence ao genero Abbevillia: Heu 
fructo é superior em gosto á guabirába: 
além de ser produzido em arvores altas 
e bem copadas, nas provincias septen
trionaes do Brazil. 

Nada tem, porém, o !nome deste ri
beirão com a paltneira, cujo palmito é 
an1argo, nem com a saborosa fructa gua
biróba. 

Gua1:irotúba é simplesmente corru
ptéla de Gu-abirú-túi-bae, «O que re
fiúe fonnando e1n si mesmo barriga». 
De gu, reciproco, abirú, «barriga, re
cheio», túi, «refluir», bae (breve), par
tícula de participio. O b foi mudado 
e1n v pelos portuguezes, por vicio de 
pronuncia. 

Allusivo a ter o leito n1ais baixo do 
que o nivel das aguas do rio Atiba,ia, 
nas enchentes deste; de sorte que suas 
aguas encontram resístencia, e reflúem, 
alagando-lhe as marge.n~. 

Guavirutúba.-~1orro, ao oéste da 
serra Itaberaba: entre os municipios de 
N azareth, de Mogy das Cruzes e de 
Conceição dos 'Guarulhos. 

Figura nas divisas dos municípios su
pra referidos como Cabreúra. 

(Vide o nome Cabreúva). 

" ' 
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Gua·11irutúba, corruptéla de Gu-abir
yty.-to, «de pouta elevada». De gu, re
ciproco, abir, «elevar, levantar, alçar», 
yty, «ponta», bo (breve), correspondendo 
ao gu, reciproco, para exprimir o n1odo 
de estar. 

Allusivo a ser grosso na base, tP.ndo 
porém no cimo uma ponta que se afina 
e se eleva. 

Guaviruúva.-Affluente do rio Pi
roúpara, pela 1nargem direita.: no ll1u-. 

nicipio de Iguape. 
Guaviruúva, corruptéla de Gu-abirii

ú-bo, «cabellrrdo e sujo». De gu, reci
proco, correspondente ao bo (breve) final, 
para exprimir o modo de ·estar, abirú, 
«ter cabello, cabelludo», ii, «ser sujo, 
limoso, resvaladiço». O primeiro i de 
ií tem som guttural, segundo a regra 
do padre A. R. DE lVlONTOYA, em sua 
Arte de la len,qua guàrani. 

Allusivo a ser entupido de capim
guassú, cujas pontas appareuem sobre a 
agua; e a ter fundo charcoso. E' con
siderado rio niorto. 

~Iorro, no municipio .onde nasce o rio 
Piroupava e o riueirão Guaviruúva, seu 
affiuente. · 

Os indígenas eram engenhosof; nas 
deno1ninaçõcs; e, sempre que na mesma 
região podiam empregar nomes cujo sorri 
fosse ideotico ou quasi identico, embora 
com significações diversas, preferiam taes 
no111es. , 

Assim, Gua,tiruúva, como notne do 
morro, soando embora como o do af
ftuente do Piroupava, é corrnptéla de 
Gu-aúirú-'1:í-bo, «barrigudo e resvaladi
ço ,> . De gu, reciproco, correspondendo 
a bo (breve) final, para exprimir o modo 
de estar ou a qualidade, abirú, «ter 
barriga, inchar», 'tÍ, «resvalar, ser li
moso, sujo». O primeiro ·i de ií t~m 
som · gutturaJ. 
. Allusivo a ser grosso, e escorregadio 

por causa do limó. 
Este morro é ta1nbem conhecido· pelo 

norr1e Gipui·úra, cor.ruptéla de Oy-pi-ií
rõ, ,<tão liso que se põe escorregadio». 
De cy, «liso», pi, «pél}, ií, «resvalar», 

rô, particula que significa «pôr-se, tor
nar-se», exprilnindo tamben1 a qualidade 
da cousa. 

Guaxatuba.-Pico, ao sul da villa 
Cabreúra, pertencente á cordilheira pa
ralella á Japy, á margem direita do rio 
Tieté. 

Guaxatúba, corruptéla de Gu-achy
ty-bae, «ponteagudo e liso». De gu, 
reciproco, achy, «ser liso, resvaladio»~ 
ty. «npont.::ir, · ter ponta», levado ao par
ticípio pelo accrescimo de bae (breve), 
exprimindo «O que». Guttural o y. 

E' granítico este pico; e tem a alti
tude de 965 metros. 

Allusivo á sua fórn1a ]isa e pontea
guda. 

Guaxinduba. - Ribeiro, que nasce 
na serra maritima e, correndo na direc
ção mais geral de norte a sul, desagua 
no oceano: no municipio de Caragua
tatuba. 

Ribeirão, que nasce no serrote l!àr
tura e, reunido ao do Machado, vão 
desaguar no Rio do Peixe, pela margem 
direita: no municipio de S. José .dos 
Campos. 

Ribeirão, que n&sce da serra Japy, 
dando seu norne a esse logar, e desa
gua no ribeirão Guru.rú: nos municí
pios de Cabreúva e de Itú. 

Guaxindúva, corruptéla de Gu-achy
ndú:-bo, «desli~a-se aos saltos». De gu, 
reciproco, achy, o mesmo que cy, «des
lisar, resvalar, escorregar»\ ndú, o mes
mo que tú, «saltos», rnudado o t, em 
nd, por causa do som nasal de achy, 
corn o sufl:ixo bo, para . exprimir o modo 
de estar. 

Allusivo ás lindas cascatas e quedas 
d'agua que esses ribeirões fazem ao ca
hirem das serras em que nascem. 

o do municipio de ca·raguatatúba tem 
saltos e cachoeiras . 

O do rnunicipio de S. José dos Cam
pos tem tres quedas, de 5 a 6 metros 
de altura cada uma. 

O do municipio de Cabreúva apre
senta uma linda cascata . 

• 

• 

• 
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Morro, entre os municipios de J un
diaby e de Parnahyba. 

Guaxindúba, corru ptéla de Gu-ach[J
ndii-bo, «Sujo e resvaladiço». De gu, re
ciproco. ath!J, «resvalar, escorregar», nd, 
intercalação por causa do som nasal de 
aQhy, ií, «Sujo >> , bo (breve), para e,xpri
mir o inodo Je ser, qualidade, condição. 
O ií tem som guttural. _, 
· Allnsiro a ser limoso e lamacento, e 
portanto escorregadio. 

Já li Gaxindu,va.; mas é corrupt.éla. 

Guaxingu.-Extensa varzea entre os 
municípios de Sorocaba e de Tatuby. 

Ouaxin.Qú, co rruptéla de Guàá-chy
ng-ií, «enseada suia e ~scorregadia». De 
guâá, «enseada », ach:ij, o mesmo que 
cy, «escorreg:idio, lubrico, resvaladio», 
gn, intercalação nasal, ií, «sujo, inan
chado», com pronuncia guttural. 

Allusivo a ser lodosa esta varzea. 
E' varzea do rio Sorocaba. 
Cachoeira n·o rio Sorocaba: no muni

cipio de Tatuhy, e na n1esrna região da 
varzea su·pra descripta. 

Ouaxingú, corruptéla <le Gu-ati-ng-it 
«atalho em resvaladouro». De gn, reci
proco, para exprimir de uma á óutra 
margem, ati, (atalhar, rodear», ng, in
tercalação nasal, ii, «resvalar». 

Allusivo a ser ahi um dique com tão 
forte desnivelamento, que, para muitos, 
é mais u1n salto do que uma cachoeira. 

Lagôa, em um campo, entre os mu
nicipios de Sorocaba e de Uampo Largo. 

Guaxingú, corruptéla de Gu-ati-ng-ii, 
«resvaladio em seu redor ». De gu, re
ciproco, ati, «rodeiar, atalhar:>, ng, in
tercalação nasal, .ii, .:resvalar». 

Allusivo a seren1 escorregadias as suas 
margens. 

Guáxo. -Affluente do Rio Pardo, 
pela margen1 ~:Hreita: entre os mun1c1-
pios de Santa Barbara e de Santa Cruz 
do Rio Pardo. 

Ouáx o, corruptéla de Ou-áchy, «res
valadio». De gu, remproco, .achy, «es-

correga<lio, resvaladio, lubrico». O y é 
guttural e breve. 

Allusivo a ter lodo e limo .no leito. 

Guaybê, ou Guaimbê.-Nome da 
ilha, á q ne os portuguezes deram o 
nome de Santo· An1aro, a nornoroeste da 
de S. V/(:ente: no rnunicipio de Santos. 
Tem a flXtensão de cinco leguas e a 
largura cte tres, ou 30 kilometros de· 
comprirr1euto e 20 na maior largura, 
inais ou n1enos. Foi doada pelo Rei ·de 
Portugal a J:>ero Lopes de Souza em 
1534, com o nome Guahybé. 

Nada tem o nome <lesta ilha com 
quaí-irnbé, por contr~cção, quaí-'mbé, 
«_cipó de an1arrar» . De quai, «cingir, 
êlrnarrar, atar», i11zbé, «cipó>»: arbusto 
da família das Aroideas, conhecido na 
sciencia por Arunt. 

O padre A. R. ·DE MoNTOYA, em seu 
Tesoro de la lengua guarani, escreveu 
Oue112bé. 

Bem examinando o caso, yerifiquei que 
esse nome é corruptéla de Quaí-i-nib-é, 
«:-;eparada por ter sido cortada». De 

,.. ~ . 
q?,tai, «cortar», com i, por accresc1n10, 
para exprimir neste verbo a causa, rnb, 
intercalação nasal da pronuncia de quaí-i, 
segundo a regra ensinada pelo padre 
A. R. DE !YlONTOYA, em sua Arte de la 
lengua guarani, é, «á parte, separada». 

Allusivo a ter sido cortado do conti
nente este pectaço de terra, que fórma 
a ilha; e B ert',;oga, corruptéla de Mbiri
óc-ótga, «furo pE>q ueno ou cava por acção 
exterior», corresponde ao no1ne Quaí-i -
1nb-é, dada á ilha pelos indigenas, n1an
tendo a tradição de que o mar e1n 
tempos antigos, forçára a terra e abrira 
esse êanal. 

Guayra. -- Nome attribuido a um 
grande salto no rio I>araná. 

Digo -attribuido-porque Guayra é 
corruptéla de Ou-hair-a, «signal de li
mites, raia ». De gu, reciproco, hair, 
com o accrescimo de a (breve), por aca
bar ·em consoante, <<limitar, raiar, raia». 

As reducções de indígenas, formadas 
no seculo XVII pelos padres da Com
panhia de Jesus, e destrui,das pelos Pau-
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listas em 1628-1634, trazem mai esse 
nome; salvo para assignalar que haviam 
sido estabelecidas dentro dos limites do 
dominio de Portugal, desde a marge111 
direita e quasi á fóz do rio PiquJri. 

O rio P(lrar1á, logo que, aguas abaixo, 
·é deixada a ilha denoniinada das Sete 
Quedas, fórma o salto, por estreitar ahi 
seu leito a serra J.lla1·ncajú, atravez da 
qual se desp•~nha immediatamente em 
sete quedas. 

Alguns têrn escripto G.uayrà, e outros, 
Guayrti,. · 

Eu mesn10, em minha obra Algzt?nas 
Notas Genealo,c;i°f'as, não podendo expli
car tal nome como de reducções ou al
deiamentos, soccorri-me ao Guára, «mo
rador~, escrevendo ainda erradamente 
Goilra. Desproposito sómente justifica-

1 

vel pela ignorancia da lingua tupi, então 
que ta 1 e~crevi. 

Guirra. --Aff111ente do Rio do Peixe, 
pela margem direita: no municipio de 
Patrocínio de Santa I zabel. 

Guirra, corrupção de Gni-i"í-ra, «res
V;ilar, resvaladiço», intercalação em guira, 
«a parte inferior, o haixo, o fundo». 

Allusivo a ter no leito pedras tão 
lisas e cobertas de limo, que é difficil 
andar ahi sem resvalar. 

Terr1 este ribeirão varias corredeiras; 
e poços, no fim de cada corredeira. 

A intercalação de um verbo e1n outro, 
ou de uma palavra e1n outra, é uma 
das construcções n1ais difficeis da lingua 
tupi, pela necessidade de evitar a syn
chyse, isto é, a confusão ou o não senso. 

• 

I 
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Hepacaré.-Nome tnpi dn re~dão, 

que comprehende os 111unicipios de Lo
rena e de Cruzeiro, marginando o no 
Parahyba. 

(Vide o nome Lorena). 
Outros dizem . que a região co1n esse 

nome era deste Taubaté até Lorena; 
mas não o creio. 

E' simplesn1ente tambem um não senso 
dizerem e escreverem que Hepacaré sig
nifica «logar das goiabeiras». 

E esta e outras bernarciices são attri· 
Luidas estupidamente. aos indigenas ... 

um docun1ento de l4 de Julho de 1oO1 
como tapéra. 

Hibapaára, corruptéla de Iú-apá-á, 
«ramo torcido e quebrado». De ib, «ar
vore», apá, «torcer, torcido», á, <(que
brar». 

Allusivo ao costume que os indigenas 
têm de assignalar,. por meio de ramos 
torcidos e quebrados, a róta que seguem, 
na~ rnattas, e mesmo nos campos, quando 
ha arvores para isso; a fim de que ou
tros os poss~nn seguir ou elles possa1n 
voltar ao mesmo logar de onde sahi-

Hibapaára.-Logar, á margem di- j ram. 
reita do rio Sarapuhy, mencionado err1 (Vide o nome Poá). 

• 
• 

• 

• • 
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lariqué.-Aftluente do rio Tieté, pela 
margem direita: no município de Mogy 
das Cruzes. 
· Iariqué, corruptÇla de Yâri-'iquê, «en

trada larga:.. De yâri, ·« largo», iquê, 
« en tra<l a». · 

Allusivo a alagar-se em sua fóz. 

lbaté.-Morro, entre os municípios 
de S. Roque e de Araçariguama. 

lbaté, «alto». Portanto, no nome foi 
supprimida a palavra caá, «monte, mor
ro». 

Caá-ibaté, «morro ~ alto». 

1 biacica.- N orne de Jogares em va
rios pontos da província. 

lbiacica significa «terra cortada». De 
ibi, «terra», ari, «cortar», con1 o suf
fixo ca (breve), para formar supino. 

Allusivo aos córtes feitos pelas chuvas. 
Nos terrenos baixos e alagadiços esses 

córtes, alargando-se, são denominados 
çang-a, «esparzido», no infinitivo, c.om 
o accrescirno de a (brere), por acabar 
em consoante. 

lbibobóca.-Nome de bairros, em 
varios pontos da província. 

lbibobóca significa «terra rachada en1 
mais de un1 logar, gretada, ou mesmo 
simplesmente porósa», por isso que bóg 
está repetido, exprirnindo plural. De ibi, 
«terra», bóg, «rachar, fender, gretar», 
levado ao supino pelo accrescimo de· ca 

1 
(breve), formando bógca, ou simplesmente 
bóca, na repetição. 

Os indigenas denominavam e ainda 
denominam 'ibibobóg, ou mesmo ibibo
bóca, un1a cobra que não mata óu não 
venenosa, de que ha varias especies no
taveis pela belleza de suas escamas. 
Quem affirma qua tal cobra não mata, 
é o padre A. R. DE MONTOYA, em seu 
Tesoro de la len,qua guarani, onde, com 
referencia á palavra rnbo~, menciona va
rias qualidades deste reptil, e seus ver
dadeiro8 nomes em tupi. 

Mas, o nome destes bairros da pro
vincia nada tem com a cobra lbibobóca, 
segundo deixei acima explicado. 

lbicába. - Logar proximo á cidade 
de Limeira: no município deste nome. 

• 

Ibicába, corruptéla de lbi-quâ-ába, 
por contracção, I bi-quâ-' ba, «logar de 
buracos, socavões, fójos ». De ib,i, «terra», 
quâ, «buraco, soeavão, fojo », ába, par
tícula para exprimir Jogar. 

Allusivo a não ser plana essa região. 

lbir.apoera.-Aldejamento dos indí
genas, no logar que é hoje villa de 
Santo Amaro. Foi fundada em 1560, 
pouco n1ais ou menos, pelo padre José 
Anchieta. 

Ibirapoera, corruptéla de lbirá-puêra, 
«páu pôdre ». De ibirá, «arvore, pau, 
madeira», puêra, o mesmo que cuéra,, 
partícula de preterito. A traducção lit-

t 
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teral é «o ~ne foi nrvore, o que foi 
páu, o que foi n1adeira:.. 

Allusivo a existir então ne8sa região 
muito páu pôdre, proprio para lenha. 

lbitinga.-- Serrote, no município de 
Araraquara. Ha ahi a povoação, hoje 
freguezia deste nome. 

lbi#nga, «terra fumacenta». De ibi, 
<terra», tí, «fumo, vapor», com o suffixo 
nga (breve), para formar supino. 

lbituruna.- Morro, no município de 
Paruabyba; fronteiro aos contrafortes 
orientaes da serra S. Franci~to. Tem 
a farna antiga ele ser aurifero. 

E' o n1esmo Boluruna e JToturuna. 
(Vide o nome Botvruua) . 

lcanhema. - Pequeno corrego na 
ilha de S an to Anlaro: no n1unicipio de 
Santos. Desagua no canal que de Santos 
vai á Barra Grande. 

l canherna, corruptéla de Ycae-nia, <sec
co, enxuto». De y, relativo, caP.-m, «sec
car, enxugar», com o accresci1no de a 
(breve), por acabar ern consoante; ou 

" . cae-1no, em sup1no. 
Allusivo a seccar em certas estações 

do anno. 

lcapára. - Enseada ou barra, que 
communica a parte septentrional do 111.ar 
Pequeno coni o oceano, em Iguape. Tam
bem alguns escrevem 1nais incorrecta-

. mente Capára. 
Icàpára, corruptéla de Y-guáâ-apá

ára, por contracção Y-guáâ-)pá-' ra, «en
seada tortuosa». De y. relativo, _quâá1 
~enseada» , apá, «ser torto, torcer, en
tortar, vqltear», levado aó partici pio pelo 
accrescimo do verbal ára. 

Por causa das areias movediças nesta 
enseada, as aguas, no fluxo e rPfiuxo das 
marés, formavam um escoadouro de leito 
instavel e sempre tortuoso; e, por isso, 
os portuguezes traduziram eni «Canal 
Torto» o nome Y-guâa-'pá-'ra. 

lçara.- Aftluente do rio Guararerna, 
pela n1argem direita : no municipio de 
1\1ogy das Cruzes. .. 

Içara, e pequenino corrego, charro, ou 
rego e!' agua». . 

Outros escrevem apenas J.çá. 

lcaveta.-(Vide o nome Caretá). 

lconha-Pequeno rio que nasce no 
morro Ararapira e desagua na bahia 
Trapandé. 

Iconha, corruptéla de Iquê-o-ã, con
trahido em Iqu/-o-ã, «lados empinados». 
De i quê, «lado, costa », o, reciproco, para 
t>xprimir as duas margens, ã, «empinar». 

Igreja-Velha. - Barrancas altas, á 
margem direita do rio Paranapanen1a, 
entre as cachoeiras Itaipara e Aparado. 
Ãhi o rio se estreita, fi cando com a lar
gura sómente de 25 metros. 

São de barro a1narella<lo, córtadas 
quasi a prumo, deixand0- vêr listas ver
ticaes de oxydo é ferro, produzidas pela 
acção das aguas do monte. A n1ais ele
vada é de cerca de 25 metros de al
tura. 

Por isso, o indígena assignalou-as com 
o nome ·Y-guá-eH-é, «muitas li~ta~ dif
ferentes». De y, relativo, guâ, listas, 
manchas» , e-ít, «muitos», é, «differente, 
diverso, distincto ». Por excesso de. con
tracção, Y-gu' -eíi-é, foi operada a cor
rupção Igreja- Velha. 

A explicação de apresentar a mais 
alta barranr,a o aspecto de um antigo 
euific10 ern ruilla1', vroduzin<lo na itua
ginação religiosa do povo a idéa de uma 
igreja e1n tal estado, não tem razão 
de ser. 

lguape.--Cidade situada no littoral, 
proxirno á fóz do rio R ibeira de Iguape. 

Não tem tal nome a tniniroa referen
cia á Ig-uápê, significando «rio de uápé» , 
de ig, «rio», uápê, arbnsto aquatico, cujas 
folhas redondas sobrenadam nos rios, ri
beiros e lagôas, e cujas flores são bran
cas, tocadas de vermelho ou de roxo. 
N aq uella região deve existir este ar
busto ; mas, disso o indigena não cogi
tou para deno1ninar aqt~ella região lit
toral. 

Muito menos procede a significação 
que d~, lguape deu frei FRANCISCO DOS 



IGU 111 IGU 

PRAZERES ~fARANHÃO, en1 seu Glossa-
1·io de pala1;ras indígenas, dizendo ser 
« logar alagadiço»! 

Aquella região littorul era denomi
nada Y-guâá-i-pe, «na enseada». De y, 
relativo, guâ<i, «enseada, barra», í, pos
posição que, para explicar partes de sitio 
ou lugar, e significando <, em », deve ser 
sen1pre acompanhada de pe (brere), se
gundo o ensina o padre A. R. DE )fON
TOYA, ~m ~ua Arte de la lengua guarau'i. 

A1lnsivo a ter sido situada a povoa
ção ou aldêa, primitivarr1ente, mesmo etn 
frente á barra Y-guâá- 'prí' -'rà; sendo 
transferido posteriormente para o local 
actual, segundo consta <lo livro do ton1bo 
<la camara municip;11. ., 

Acerca da cidade .de Iguape, entã.o 
·ainda villa, o con:-1elheiro MARTIM FRAN
crsco RIBEIRO DE ANDRADA, ern seu 
J)iario de unza 11ia,qeui niineraloqú.:a pela 
proi:·incia de S. l)aulo no anuo 'de 1805, 
escreveu: «A villa <le I guape está si
tuada e1n uma planicie, que é continua
ção <las margens da Ribeira ao sul e , } 

esta nas margens do chamado iliar pe-
queno, que é con10 Ulll braço de mar 
de outra barra que· ten1 a vil.la mais ao 
sul: esta é inuito baixa., <le 1naneira que 
não podetn entrar embarcações, e niesmo 
a da Ribeira não adrnitte embarcações 
grandes carregadas; e é pena, porque 
as difliculdades são na entrada, e no 
restante da R1:beira ha bom fun<lo pa_ra 
!oda a casta de embarcações. Agora pro
Jectan1 encanar a Ribeira co1n o J.lfar 
pequeno, a fin1 de transporta r os arro
~es até o porto da villa: terno só1nente 
que a pouca queda das a,quàs não fru s
tre esta pretenção, visto a pequena dif'
ferença de ni?:el: . . Antigan1ente tra
balhavam muito na construcção de em
barcações! ramo que te1n diininuido, talvez 
pela 11enh uma bondade das madeiras». 

Referindo esta ultim a parte do trecho 
t.ranscripto que, no porto de Iguape, 
«antigamente trabalhava1n inuito na con
strucção de embarcações», e sendo certo 
que os portuguezes denominavarn 1·ibeira 
«a parte <la rnargern de un1 rio em que 
se fabricam navios», é licito acreditar 
que o nome do rio não foi cm:rompido 

se11 ão depois que, pela identidade <lo 
som da palavra, transportaran1 para o 
rne8mo rio a denomiua ção Ribeira de 
J.r;uape, dada ao porto. A verd~lde é 
que, quer nas tr::idi<;õcs locaes, quer en1 
alguns n1appas feitos na província, é 
ouvido e lido o nome Rio da Ribe/ra 
de 1,quape: o qu e cxclúe a idéa de terem 
os portuguezes <lcno111inado ribeira um 
tão grande rio, a. não ser por corrupção 
do nome em tupi A1·/lb-.1Jêre -(quâá -pe, 
coincidindo no som co1n o de .A lli
be'ira de Iguape. 

(Vide o norne ltibeira de Iguape). 
A cidade de I gunpe é nota vel pela 

ron1aria ao Senhor Bom Jesus, no mez 
de Agosto de cada anno. Eis como o · 
co nselheiro l\fARTIM FRANCISCO, e1n seu 
Diario já citado, descreveu a origein 
desta devoção: «Fui ver tuna pequena 
casa de banhos, onde se la vou o Senhor 
Bon1 J csus, _imagen1 mui to milagrosa, no 
geral entender da plebe, para cuja festa 
concorre immensidade do poro da capi
tania e de fóra a cumprir promessas, 
ou a pedir o sare de dirersas enfermi
dades que padece. . . A dita casa é dé 
figura octaedríca, e sobre as oito faces 
assenta como um hemispherio: ella está 
proxima a uni n101To, que fica detraz 
da villa: deli e corren1 por muitas bar
rocns regatos de boa agua ... : á su
perficie deste morro obsr.i·vam-se blocos 
de u1na rocha granítica, algum já cle
compusto. . . Fui correr a. contin uação 
dos morros, que ficam por detraz da 
villa e se prolongam até a barra, e nel
les não achei novidade alguma: f;ernpre 
as grandes massas da mencionada rocha 
granitica, desarruma<las. Esta rocha fór-
111a pelo seu desarrumaméuto. barrocas 
a cada passo, por onde correm regatos 
e cachoeiras ahundant(•S e111 aguas, das 
qua cs tem a gente do paiz ~abido tirar 
proveito, e~tabclecendo engenhos d'agua 
de pil ar arroz». · 

Segnn<io consta dt1 livro do tombo da 
inatriz velha · ele Iguél pe. o rererendo 
Ohrist.ovão da Costa o Ólireirn, viga.rio 
da vara daquella comarca, e1u visita por · 
orde111 do bispo diocesano, ahi escreveu 
em 22 de Outubro ele 1730, as tradi-

\ 
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ções populares acerca desta In1agem, as 
quaes, sem as palavras e narrações inu
teis, são: «Que, em 1647, dois indios 
boçaes acharam, rolando com as ondas, 
na praia de Una, junto ao rio chamado 
Pussaúna, um vulto~ e, tirando-o, o le
varam para o limite da mesma praia, 
onde, en1 cóva, o puzeram de pé com o 
rosto para o nascente, e assin1 o deixa
ram co1n um caixão que divisaram ser 
de cêra do reino e umas botijas de 
azeite doce; que, voltando depois ao 
mesrno logar, notaram que o dito vulto 
estava com o rosto para o poente, e 
uão achararn vestígios de que pessoa 
humana o pudesse virar; que, sabido o 
caso por visinhos, estes resolveram tirar 
a Imagem e conduzil-a ao ponto mais 
alto do monte Juréa, de onde Jorge 
Serra~o e sua mulher Anna de Góes, 
seu ftlho Jorge Serrano e sua cunhada 
Cecília Je Góes, revesando-se, a trans
portaram até a barra do rio chan1ado 
Ribeira de lguape, onde foran1 os mo
radores d'aquella villa buscar a Santa 
Imagem, e, trazendo-a com n1nito acata
mento, a pu:1.era.1n no rio a que cha1nam 
hoje, com muito grande alegria, a l!onte 
do Senhor, para lhe tirar o salitre e 
ser encarnada de novo ... e, conseguindo 
o ornato, a collocaram n'esta igreja da 
Senhora das Neves, ern que está, aos 2 
de Novembro de 1647, conforme as
sento de um curioso, tirado de outro 
rnais antigo; que tambem era tradição 
que a Santa I1nagem do Senhor Bom 
Jesus vinha do reino de Portugal, em
barcada para Pernambuco, e que, en
contrando o navio outro de inimigos 
infieis, lançaram os do navio portugnez 
a Santa Imagem ao mar para n~o ser 
tomada . .. » . 

Este docun1ento foi transcripto inte
gralmente por AZEVEDO lVlARQUES, nos 
À]JOntau,tentos Jlistoricos, Geoyraph1:cos, 
JJiographicos, Estatisticos e ..1.Vot/iciosos 
da. pro1·i·ncia de S. Paulo, com referen
cia ao nome Iguape. 

O projecto do canal, a que o conse
lheiro MARTIM FRANCISCO se referiu, 
no trecho transcripto, foi realisado; e, 
no extremo do canal aberto, com cerca 

de tres kilometros de extensão, foi for
mada uma povoação, ora denominada 
Porto da R ·ibeira. Ha, porém, reclama
ções contra ta] canal, que ameaça des
truir uma ponte da cidade, sem dar a 
compensação do resultado que era argu
mento para sua abertura. 

lguatemy. - Affluente do ribeirão 
Toucinho, pela margem direita, e este 
do rio 'l'remernbé, pela margem esquerda: 
no município <le B. Paulo. 

Affiuente do rio Atibetia, pela Il\ar
ge.n1 esquerda: no m unicipio <le Cam -
pinas. Junta-se ao Jardi1n. 

Iguatemy, corruptéla de Igaú-atey
ma-i, por contrac'ção .lgaú-atey-m' -i, 
« perseverante1nente frouxo e lamacento». 
De igaú,· <dan1a, residuos de aguas, de
tritos, sujeira», atey, «ser frouxo», le
vado ao supino pelo suffixo ma (breve), 
i, posposição de" perseverança. 

Allusivo a ser muito lento em seu 
1 

curso, ou pouco corrente, e a ser sujo 
de lama e de detritos em seu leito. 

O primeiro é <los ribeiros que, ver
tendo da serra Oantareira, constituem 
os mananciaes derivados para o abaste
cimento de agua da cidade de S. Paulo. 

O segundo é um dos ribeiros appro
vados para o forneciruento de agua á 
cidade de Campinas. 

lguatinga.- Enseada, no mun1c1p10 
de Iguape. E' ta1nbern conhecida por 
Lagôa dos Patos. E' á margem direita 
do rio Ribeira de Iguape; proximo ao 
morro Oaiobá. 

lguatinga, corruptéla de I-guaá-ty
nga, «enseada de rio, presa». De i , · 
«rio», guaá, «enseada », ty, «atar, pren
der», com o suffixo nga (breve), para 
formar supino. / 

Allusivo a ser uma enseada, por ter 
com muni cação com o rio Ribeira de Igua
ve, por um caoal; mas dever ser tida 
poI' uma lagôa, por isso que é quasi fe
chada, sendo paradas as aguas, com lodo 
e capim. 

1 m baiá.- Enseada, ou sacco, na ilha 
de S. Sebastião: no n1unicipio de Villa 
Bella. 
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O nome vulgar é <(Sacco do Imbaiá». 
Imbaiá, corruptéla <le Y-mbaê-á, «CO

lhedor de cousas». De y, relativo, mbaé, 
«cousa », á, ~colher » . O padre A. R. DE 
MoNTOYA escreveu Mbaírí. 

Os ramos, com que atalhan1 os rios 
e as enséadas para a pescaria, são caá

. 1nbaíá. Portanto, o nome Imbaiá é al
lusivo ao facto de prestar-se a esse 
1nodo do pescar. 

lmbanhy.--E' o mesrno rio E1nbaú, 
aftluente do rio 1~arahyba, pela margem 
esquerda: entre os municípios de Bo
caina e de Cruzeiro .. 

(Vide o nome Embaú). 
Dizer MARTIUS, e1n seu Gloss. L'ing. 

Rras., que o non1e tupi deste ribeirão 
é «rio de cipó», é simplesmente um não 
senso. E tupi é a mesma palavra cipó, 
que se escreve cy-pó, «vara ou caule 
liso», isto é, sern ramos. 

lndaiá.-AfUuente do rio Parahytinga, 
pela margem esquerda: no inunicipio de 
Natividade. 

Inrlaiá, contracção de I-nd-a7t-á, «altos 
e baixos e arrecifes». De i, «ter em si», 
nd, intercalação por ser nasal o verbo 
anterior, e para li gal-:o á ai, « saliencia », 
á, «cabeça, pedaços pequenos <le qual
quer cousa~ . 

Allusivo a cachoeiras e pontas de pe
dra no leito. 

lndaiá. -Corredeira, no rio Mogy
guassú. 

I-nd-aí-á, <\ altos e baixos, e torcida». 
De i, «ter em si», nd, intercalação para 
ligar o verbo á aí, «saliencias», á, «tor
cer». 

Allusivo a ter saliencias e a fazer 
curva. 

lndaiatuba.-Villa, situada em um a 
elevação alguns kilometros dh;tantes· <la 
margern direita do rio Juud1:ahy. 

O nome provérn da abundancia da 
palmeira pequena indaiá. 

Indaiatúba, corruptéla de Indaia-tib-a, 
«logar de inda1:á». A palavra ti'b-a «lo
gar natural», é guttural. 

Com o nome Indaiatúba ha tamÍ>em 
·um bairro no município de Sorocaba .. 

1 ndaiaú ba.- Praia, na villa de S. 
Sebastião: no município de Villa Hella. 

Indaiaúba, corruptéla de I-nd-aiúá-
1:í-bae, «escorregadio por ter limo». De 
i, «ter em si», ,nd, intercalação para 
ligar aquelle verbo á aiúá, «limo», ií, 
«resvalar, escorregar», com a particula 
bae (hreve), para formar particípio, si
gnificando «O que». 

lnferno.- Affluente do · Rio Grande, 
pela margem esquerda: no mun~cipio do 
Carn10 da Franca. 

Inferno, corrupção de Y-yére, «rodo
moinhos». De i, «agua», yére, «volta». 

Allusivo a ter constantes rodomoinh'os. 
A razão desta corrupção foi o facto 

de existir, tambem affluente do Rio 
Grande, outro ribeirão, cujo nome é 
Anhanguêra. 

(Vide o nome Anhan,quêra) . 
Em summa, este ribeirão nada tem 

com o inferno. 
Ha tam bem no município de Santa 

Rita do Passa Quatro um ribeirão, de
nominado Inferno, a.tlluente do 
pela )'\largem Este nome 
é a mes1na corrupção do anterior. 

lnhoahyba.--Serra, no n1unicipio de 
Sorocaba. Alguns a suppõen1 prolonga
mento da serra S. Jl1rancisco; mas é 
de forma ção diversa. 

Inhoahyba, corruptéla de Y-nhõ-aib-a, 
«malmente isolado». De y, relativo, nhõ, 
«só, isolado»·, aib-a, «malmente, imper
feitamente». 

Allusivo a. ser realmente uma . serra 
diversa da S. Francisco; e, não obs
tante, parecer que é prolongamento desta. 

Esta serra se com põe de um mineral 
micaseo e unctuoso, em quartzito; ao 
passo que a serra S. Francisco é un1 
massiço granítico, como bem o diz seu 
nome, completamente corrompido. 

(Vide o nome S. J/'ranC'isco) . 

1 panema.-Affluente do rio Soro
caba, pela n1arge1n esquerda: entre os 
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rnun1c1p1os 
Largo. 

de Sorocaba e de Campo form nção gcologica é grez, schistos e 

l-panê-1na, «rio esteril, ou sem pr~s
titno .v . De i, «agua, riu», panê, «Ser es
teriJ, sem presti1no », corri o suftixo ?na 
ou rno (breve), para for111ar supino. 

Segunrlo o padre A. R. DE 1\IoNTOYA, 
em seu Tesoro de la lert_qua guarani , 
I-panê significa «rio sem peixe». E este 
significado o deu MARTIUS, ern seu Gloss. 
L iug. Eras., e, pois, esta vez acertou. 

Com effeito, a proximidade das 1ninas 
de ferro deve determinar naturalmente 
a esterilidade desse curso d'ngua. 

1 patinga.-- Lagôa, cujo n1aior dia
metro é de 30 metros, formada em ter
re~o de campo, entre o ribeirão Itan
guá e o ribeirão lpane·1net. 

lpatinga, por outra, 1-pá-ty-nga, si
gnifica «logar d'agua », pá, o mesmo 
que pába, «logar», ty, «atar, prender», 
com o suffixo nga (breve), para formar 
sup1no. 

Não é iúpá, «logar de agua pôdre». 
Allusivo a ser esse logar uni grande 

reservatorio de agua. 

calcarros si1icosos carboníferos; e as 
aguas, correndo sobre terrenos dessa . 
na tu r t;>za, a bren1 cavidades, que são os 
taes peráus, e sobre essas ca-çidades as 
tnesmas aguas se r evolvem em ro.do
n1oinho. 

lpiranga.- Affluente do rio '1.àrnan
dualPh?J, pela margem esquerda: no m u-
11icipio de S. Paulo. Celebre por ter 
sido ás suas rnargens que o Príncipe 
Regente D. Pedro, depois Imperador, 
ergnen o grito da incl epen<lencia do Bra
zil, em 7 de Setembro de 1822. Era 
o commandante da Guarda de Honra, 
qtre assistiu a este facto memoravel, o 
coronel Antonio Leite PE:'reira da Gama 
Lobo. avô de rninha n1ulher. E' urn di
reito n1eu recordai-o. 

Affiuente do r rio Parahybuna, pela 
margem es<i uerda: no município de S. 
Luiz de Paraihytinga. 

Aflluente cio rio Tieté, pela margem 
esqu erda : no município de Mogy das 
Cruzrs. E' um pequeno corrego. 

Affluente do rio Parahyha, pela m::ir
gem direita: no municipio de Pinda-

1 peró.-Affluente do rio Sarapuhy, monha11ga ha. 
pela margem <l1reita: no munie~io de Itiu que nasce na serra marítima e 
Campo Largo de Sorocaba. desagua no oceano : no município de 

l peró, corruptéla de 1-pi-rõ, «rio de Caraguatatuba. 
fundo revolto ». De i . «rio», pi, «Cen- Rio que nasce na serra rnaritin1a e 
tro, rõ, «revolver». De um rio fun do desagua no oceano: no município de 
dizen1 os indigenas ipiguaçú. Ubatn ba. E' mais conhecido pelo nome 

A principio suppuz fosse corruptéla IpiranguJnha. 
de 1-pa-rá, «rio de fungo não lisq» . De lpirangrt, corruptéla ou antes, con
i, «rio », pi, «cent ro », rá, «não liso, não tracção de }r:pi-rá-ã-uga, «leito desi
igual, com altos e baixos». E, então, gual e empinado». De y, 1·elativo, pi, 
tive occasião de verificar cp1e a paL\vra <~centro, fun do», rá, «desigual, não ni
peráu, como designativa de «buracos no velado», à, «empinar», com o suffixo 
fundo dos rios e das lagôas», é de ori- uga (breve), para formar supino. O pa
gem tupi; e não vem rle 'perrnu, ern dre A. R. DE J\íoNTOYA, em seu Tesoro 
francez, con10 o escreveu l.Vl ORAES, em de la leugua guara,ui, dá guiania como 
seu Diccionario da ti11gua portugue,~a. sufiixo deste verbo. Erro. 

Em todo o caso, quer seja 1-pí-rõ, Narla tem, portanto, estes ribeirões e 
quer fosse 1-pi-rá, o no111e cxpruuiria o corregu com «agua yenuelha» ou «rio 
mesmo facto; porque os J>Cr áus são a vermr lho» . O indígena. não teria com
cau:::;a do fundo ·recoL!u, formando ahi mettiqo este não sen:::;o. 
as aguas rodomoinhos. PEDRO 'l'AQUES, na Nobiliarchia J->au-

Com effeito, a zona em que te1n seu listana, referindo- se a documentos an
curso este ribeirão é a de tertenos, cuja 1 tigos, denomina Itypiranga o affluente 
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ílo ribeirão 'l'an1anduaf('hy; 
lh0r confír.rµa o significado, 
significa «arrojar,> . (*) 

(') Em nota avulsa: 

o que me- un1 1nonte tomben1 á <lireita, onde só
porqne iti n1entc existem restos de antigas lavras. 

1\ão só nesta gruta, mas tarnbem en1 
todo8 os morros á esquerda, e mesmo 

No auto da 11Jediç·ão .d:i meia lcgua para o Rocio d:i 
cidade do S. Paulo, lavmdo t>ru 27 de .rulho de 1769, rstú 
assim escripto: ... «e para a paitc do camin ho de Santos 
se mediu outra meia legna de rocio, fazendo peão nesta 
Cidade, e clwgOH a dita meia legua até o sitio de José da 
::;nva Brito, junto ao corrcgo cl1amado- 011iranga, onde da 
mesma fórma ficou um signal para se assen wu· padrão». 

1 poranga.-Affluen te do rio Ribeira 
àe I.r;ua1Je, p<.•la marge 111 esq ucrda: no 
municipiv de IJiOranga. O nome da villa 
lpo,ranga pr0Yén1 <lo deste rilieirão. 

Com este nome ha tam bem um pe
queno corrego no municipio de Santos. 

Iporanga signifi caria «rio forn1oso». 
De 1:, «rio, agua», pora1t9, «formoso, 
ornado. agrn<la vel», com o accrescirno 
de a (breve), por acabar em cousoante. 

Mas, uão se trata de I-porang-a, «rio 
formoso»; sün de JT..pór-a-ã-nga, «em
pinado e com saltos». De y, relativo, 
JJór-a, «sal to, qnéda », ã, «en1pinar», com 
o suffixo nga (breve), para formar su
pino. Contrahido e1n Y-p6r'-ã-nga. 

O padre A. R. DE 1\10NTOYA, en1 seu 
Tesoro de la leugua guarani, dá por 
supino deste verbo guiarna. E' rnani
festo erro: isso poderá ser tudo menos 
sup1no. 

Allusivo a descer em for te declive, 
como que empinado, formando saltos, 
cascatas, cachoeiras. Corre mesmo entre 
rochedos calcareos niui altos, empinados 
e liso8. 

Um rio, assim descendo, deve ser 
realmente «formoso» ; mas disto o in<li-
gena não cogitou. • 

Um pouco abaixo das cabeceiras do 
aflluente do rio R'ibeira de l guape existe 
uma gruta ou lapa denominada (le Santo 
Antonio. Eis como a descreveu o conse
lheiro l\iARTIM FRANCI SCO RIBEIRO DE 

ANDRADA, n o seu Diario de u1na ria
gern, niineralog1;ca pela prooiru.:'/a de S. 
Paulo no anno de 1805, já citado: 
«Continuei a tninha digressão pelo ri
beirão de Yporanga acima até chegar 
á gruta stalactitica denom inada Lapa de 
Santo Antonio, que fica á direita no 
ribeirão do Sunzidouro, o qual corre de 

en1 suas faldas, se acham bancos de 
pednl calGarca secundaria, cortados por 
reios de spatho calcareos, dos quaes no 
tern po das grandes chuvas se destacam 
porções. que ven1 entulhar então os ri
beirões. X o veio da agua, porém, só se 
obserYa a formação pondinguica., que 
ass011ta sobre unia argilla schistosa, cha
rnada pelos praticas do paiz piçarra fo
lhada. Esta gruta te1n quasi a direcção 
de oesnoroeste sudoeste ; por baixo della 
corre o dito ribeirão Siuuidouro, cujas 
aguas são frigidíssimas, minando os ditos 
bancos calcareos, e alguma agua que 
transuda por elles, e que fórma as bellas 
stalactites, attPndiveis pela sua brancura, 
pureza, esplendor e fractura. spathica. 
Na parte superior da estrada vê-se como 
dous oculos de igreja, e logo no prin
cipio um côro rendado e ornado de uma 
série de pyrainides stalac~iticas : do lado 
esquerdo faz a lapa co mo un1 sacco, e 
do direito, n1ais para o interior, colurn
nas entrecortadas, e outras porções como 
de avelhantados edificios, sobrP- os quaes 
obrou a 1não inexoravel do voluvel tempo. 
Do lado esquerdo, em cima, ba peque
nas grutas ou recoocavos, retiro de in
felizes, e, em baixo, futnas, aonde talvez 
ven1 acoutar-se fracos anirnaes persegui
dos de féras. Emfim, aqui tudo é rna
gesto::;o, tudo é grande». 

Acima de suas caueceiras, ha minas 
de chumbo, isto é, a cal toma a côr 
azulaua com veios brancos. 

lraribá. - Un1a elas cachoei ras que 
forrna.111 o· rio Brejahirnirindúba: no 
município de Ubatuba. 

·Além desta cachoeira, ha as de no1ne 
Prata e ]?iabas. 

(Vide os nomes Prata e Piabas).. 
Ira1·iúá, corru ptéla de Ar-ari b' -á, «cor

tado de alto a baixo». De ar, «cahir, a 
baixo», aribo, «de elto», (composto de 
ár1:, «sobre, en1 cima, alto », e bo (bre
ve), para exprimir o n1odo de estar), á, 
ou ltá, «cortar, talhar». 

• 
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Allusivo a formar um Jesnivelamento 
quasi a pique, produzindo grande es-
trondo a quéda das aguas. · 

lriguassú.-Affluente do rio Para
hyba, pela rnargem eBqnerda: no n1u
nicipio de Caçapava. 

Iriguassú ou lrii-guaçú, «rio que 
inunda». De irii, «rio que baixa», gua~'!Ú, 

· «largo, grande ». 
Allusivo a alagar-se extraordinaria

mente. 

lririáia.-Serra, lagôa, ribeirão, braçg 
de mar: nos municípios de Cananéa e 
de Iguape. 

(Vide o nome Aririáia). 

lriribú.-· Serra, no n1unicipio de Ca-, 
nanea. 

lriribú, corruptéla de Yryr-ibiy, « bai• 
xa e successivamente cortada». De yr, 
«cortar», repetido para exprilnir a suc
cessão ou a continuidade do facto, ibiy, 
«baixa, pequena». 

O iy tem som guttural. 
Allusivo a ser escalvada; e, por baixa, 

muito diversa das outras montanhas pro
x1mas. 

Tam bem dizem no logar Yr-yr-iy. 

lriripiranga.-E' o nome tupi do 
rio Casqueiro: no n1unicipio de Santos. 
A' margem daquelle rio ou braço de 
mar, os indígenas formavam aldêa nas 
estações proprias, em que descia1n a 
serra Paranapiacaba, para fazerem as 
provisões de mariscos e de peixes. E 
essa aldêa tirava do rio o nome. 

Iriripiranga, corruptéla de Jru-ri
pirã-nga, «dous juntos, avermelhados» . 
De iru, « con1 panheiros», ri, posposição 
para significar «simultaneidade, juncção .P , 
p1:rã, «Ser verrnP-lho. averinelhar, colo
rado como sangue», com o accresci1110 
nga (breve), para formar supino. 

Não é, portanto, «vespa v.errnelha», 
como o pretendeu MARTIUS, em seu 
Gloss. Ling. Eras.; mas «Ostra verme
lha», ou porque as duas conchas sejam 
avermelhadas, ou porque o marisco pro
duza a famosa tinta purpura. 

ltá.- Serrote, á rnargem esquerda do 
rio Ribeira de Iguape, ramificação da 
serra maritima: nos municipios de Iguape 
e de Paranapanema. 

ltá, corruptéla de Hetá, «aparado». 
Alíusivo a ser achatado no cimo. Ape

nas mostra um morro com ponta, vul
gar1nente denominado Pico; 1nas é se
parado do serrote, e é de terra, sen1 
pedras. 

Deste serrote, pa.ra o lado do rio Ili
beira de lguape, nasce o ribeirão I tá, 
cujo nome anda trocado por Etá. 

(Vide o nome Etá). 
Os indigenas usavam dar a varios lo

gares, na mesma região, nomes quasi 
jdenticos no som, significando poré1n 
diversamente. 

Assim, o serrote é Hetá, e não ltá: 
o ribeirão, ao contrario, é Yytá, e não 
Etá. Na corru,Pção têm sido trocados. 

ltabaquara. - Afiluente t.lo ribeirão 
Embaú, pela margem esquerda: entre 
os municipios de Lorena e de Cruzeiro. 
Nasce na serra Mantiqueira. 

ltabaquara, corruptéla de Fletá-ba
quara, «muito corrente». De hetá, «mui
to », baquara, «corredor, corrente». 

Allusivo a ser veloz ern seu , curso. 
Antes da sua affluencia, o ribeirão 

Enibaú é Piquete. 
(Vido o nome Piquete). 

ltaberába.-Serrote, entre os muni
cipios de N azareth e de Conceição dos 
Guarulhos. 

Já li escripto ltuverava! 
Outros escrevem ltai·erava. E', porém, 

corrupção portugueza, trocado o b em i i . 

Itaberába, corruptéla de Ytá-berà-bae, 
«pedra que brilha». De ytá, s<pedra, pe
nha», berá, «brilhar, resplandecer», com 
bae (breve), para formar particípio, sig
nificando «O que». 

Allusivo a que, sendo escalvado, deixa 
ver o brilho de micaschistos, de crystaes, 
e de quartzos e quartzitos v·arios que a 
formam; e no alto della, diorites des
pontados. 

ltaberaba- Affiuente do rio Bacu
ruvii, pela margem direita: entre os 
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mun icipios de Conceição dos Guarulhos 
e de ]}ilogy das Cruzes. 

ltaberaba, corruptéla de Jtci,-abi-rá
bae, con trahido e1n Itâ-' bi-rá-bae, «de- · 
sigual, desnivellado, formando degráus» . 
De i tá, «estante, degráu», abi , «desi
gual », ra, «sem nivel», bae (breve), para 

. formar particirio. 
Allusivo a ser successivam ente .enca

choeirado, com degráus. 

ltacoéra. - Affluente do rio 'l)ieté, 
pela rnargem esquerda: entre os munici
pios de S. Paulo e de Mogy das Cruzes. 

Itacoéra não é «buraco de pedra», 
co1no o escreveu frei FRANCISCO DOS 
PRAZERES MARANHÃO, e1n seu Glo8sa
rio. Para significar «buraco de pedra», 
deveria ser Ytá-quâra. 

ltacoéra, corruptéla rl e Ytá-iquê-rif, 
«margens graníticas». De ytá, «pedra», 
iquê, «lado, costado», ru, «COmpanheiro», 
para assignalar referencia aos dous lados 
ou ás duas margens. 

Allusivo a correr entre morros gra
niticos. 8eu leito é formado de lages. 

Alguns pronuncia·m Itá-lrér-a; mas é 
a mesma cousa. Os indígenas do rio 
A1naxonas e as nações que delles pro
vieram não usam mqjto do u em se
guida ao g ou ao q. 

Tenho, porérn, n1inhas duvidas se I tá
coéra é o nome desse curso d'agua. 
Considerado relativo o y inicial, resta 
Tacúéra, «aldêa, que exist.iu »: de táb-a, 
«aldêa», cuéra, partícula de preterito. 
A palavra tab-a, em certas composições, 
prende sempre a ultima syllaba. Os in
dígenas do norte do Brazil usavarn e 
usa1n tapéra, ou tap-éra, o rnesmo qae 
tdb' -uéra ou contracção de ta-púé,ra, 
pois que púéra é ta1n bem particula de 
preterito, mudado o e de cúéra e1n p. 

Sem duvida, nesse Jogar existiu al
guma aldêa; e, então, a palavra Y-tacuéra 
foi applicada. ao :ribeirão. 

ltacolumé.-E' outro no1ne dado ao 
Iguatemy. 

(Vide este nome). 
Itacolunié, corruptéla de I-tacú-roi

i?né, contrabido e1n I-taoú-roi-' rné, «agua 

nem quente netn fria». De i, «agua», 
tacú, «quente», roi, «frio », in1é, negação. 

Allusivo á sua agua tibia. 

ltacolumi.-}llorro granit.ico, no mu
nicipio de S. ltoq ue. 

I tacolu.nzí, corruptéla de Ytá-curubi, 
«pe<l ras peqneuas, cascalho». 

Allusivo a ser predominante na for
n1ação deste inorro o cascalho. 

Não haja confusão co1n montanhas e 
picos nas províncias de l\Iinas Geraes, 
Uio de Janeiro e. Maranhão, nem co1n 
o extenso baixio na província da Bahia, 
cujos nomes andam tambem corrorr1pi
dos en1 I tacolu1ni, mas são Y-táquâ-a
ro-1n7i, «pontas que se occultam, -umas 
ás outra~» . De y, relativo, táquâ, «pon
tas» , anzi, <~ esconder, occultar», con1 a 
inlercalaçao de ro, para exprimir reci
procidade. Por contracção Y-taqu' -a-

~ 

ro-1ni. 
Allusivo a ter Yarios picos, occultan

do-se uns aos outros, nas n1ontanhas ; 
e, no baixio, a mesn1a cousa, sendo de
siguaes os rochedos cujas pontas se 
mostram acima da superficie das aguas. 

ltácuá.-Praia 1naritima, em Ubatuba. 
Ytá-cuá, «cintura de . pedra)), De ytá, 

~ pedra» , cuá, «cintura, rneio entre os 
extremos». 

AHusivo a estar essa grande pedra 
no n1e10 da praia, como que cinturan
do-a. 

ltacuraçá.- Ca1upos e terras, no mu
nicipio de Cunha. 

Itacuraçá, corruptéla de Ytá-ci~rú
açáí, por contracção Ytá:·cur'-açáí, <~ pe
dregal esparzido». De :lltá-c1urú, «pedre
gal», açáí, «estender, esparzir». 

ltacurussá.-Lagôa, na ilha Car-
doso : município de Cauanéa. • 

Itacurussá, corruptéla qe 1-tacú-roi
çáí, «agua quente, no verão». De i, 
«agua», tacú, «quente», roi, «frio», çáí, 
«cessar»; sendo que roi-çáí, significa 
«cessação do _frio » ou «verão». 

Com effeito, a agua desta lagôa, um 
pouco turva, é tépida durante o verão. 
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Alguns a consideram no, porque. cm 
certas occasiões, rompe os cómoroR de 
areia e faz barra para o oceano; e, en
tão, esvasia-se' tanto, que os pescadores 
apanham á mão os peixes, quasi e111 
secco a debaterem-se. 

ltacurutiba.--Planalto, além do n 
beirão Tatuapé, ao lado da marge m di
reita deste: no município de S. Paulo. 
E' no cami nho da Penha de França. 

Ytá-curú-tib-a, « cascalhal» . De ?Jiá
cMrú, «cascalho», tib, «logar das consas 
por natureza», com o accrescimo de a 
(breve), por acabar em consoante. 

Allusivo a ser alli deposito natural 
de cascalho. 

Divide as aguas dos ribeirões :Patuapé 
e Arica·nditva. 

ltáguaÇába.--Affluente do rio Para
hyba, pela margem direita : entre os 
1nunicipios de Silveiras, de Arêas e de 
Queluz. 

Affluente do rio Tieté, pela margem 
direita: entre os municípios de Tieté, 

e a povoação rl enominada Baruel: no 
1nunicipio de Mogy das Cruzes. 

Itaguapuá., corruptéla de Ytá-áqftá 
puã, «penhasco empinado». De ytá-áquá, 
«penhasco )> , puã, «empinar, levantar». 

Con1 effeito, ha nesta região muitas 
pedras grandes, levantadas ou empinadas. 

ltaguassú. - Aff1uente do ri beirão 
Poti, pela margem direita : no muni cipio 
de l\1ogy das Cru7 es. 

Itaguassú, ou Yta -guaçú, «penedo, 
pedra grande». De ytá, «pedra », guaçú, 
«grande, enorn1e» . 

Allusivo a nascer em um penhasco 
cujo no1ne é mesmo ltaguassú, correndo 
depois sobre pedra de afiar até á fóz. 

ltaguassú .. ·- Praia, na ilha de S. 
Sebastião: no município de Villa Bella. 

Ytá-gua ç;ú, «Jtenedo, pedra grande». 
De ytá, «pedra, penha», guaçú, «grande, 
enorme». 

Allusivo a existir ahi uma penedia, 
que se projecta sobre o mar. 

de Capi~ary e de Piracicaba. ltaicy. -:i\'Iorro pe<lregoso, que fórça 
Outros escrevem Ita,gaçaba. ,, ,., o rio Jundia!ty a inudar bruscamente 
Itaguaçaóa, corru µtéla de Yta-q~a.- . ri e direcc,;ão: entre os municípios de 

çaba, «pedra 1ü1:ada ». De ytá, «pedra», Jnndiahy e de Indaiatuba. 
qua, o mesmo que quar, «ter buraco», 
inudado o r final en1 ç. conforme a lição Itaicy, corruptéla de Ytá-y-ci, «penha 
do padre Lurz FIGUEIRA, em sua AJ·te de despedaçada». De ytá, «pedra, penha, 
gra?nuzai'ica, d(/, tingua brasilica, quando morro granitico», y, partícula que pre
ha necessidad~ de usar do verbal ába, cedida do verbo neutro significa «Se», 
para exprimir 0 instrumento, 0 modo, a ci, «despedaçar, fazer pedaços»: isto é, 
causa, o in tuito, a occasião, o logar, co m «penha que se despedr.çou», com refe
referencia á acção do verbo, soando çaba. rencia á acção propria ila cousa. 
Do n1esn10 modo o r fin al do verbo é Allusivo a ser nrna penha que se 
n1udado em ç, quando para expri11iir o derrocou, espalhando em redor n1ilha
que faz a cousa, ha necessiuade de for- res de pedras de todos ·os tamanhos e 
mar o particípio presente com a parti- fórmas. 
cula ára, soando çára. 

Allusivo a terem rompido n1 ontes ou 
penedos para desaguarem. Ao principio, 
as aguas teriam furado o monte, sob o 
qual se escoaria.n1; no decorrer do tempo, 
porém, a parte superior ao furo ter-se
hia esboroado, fi cancio este a céo aberto, 
sómente entre altas penedias. 

ltaguapuá. - .Pedras ou penhascos 
empinados, entre a estação do Lageado 

lta:im.-Affiuente do n o Tieté, pela 
margenv direita: no municipio de Itú. 

Atlluénte do rio Tieté, pela margem 
direita: no rnunicipio de· ~Iogy das Cruzes. 

Afl:luente do ribeirão Jacurú, pela 
margen1 esquerda : no n1unicipio de S. 
Paulo. 

.Atllnente do rio Parahytinga? pela 
ma-rge111 direita : entre os municípios de 
Cunha e de Lagoinha. 
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Affinente do rio Juquiry, pela ~lar
gem esquerda: no ~nunicipio de Parna
hyba. Em sen principio tem o nome 
Cajú. 

(Vide o nome Oajú). 
Afflnente do rio Una, pela margen1 

esquerda : no municipio de Taubaté. Em 
suas cabeceiras o nome é Baracéa. 

(Vide o non1e Baracéa) . 
. E outros. 
Jta1'rn, corrnptéla do Ytâ-1·, «ter pe

dras». De ytá, «pedra>>, i, «ter em si 
alguma cousa ». 

Con1 effeito, esses tres ribeirões são 
pedregosos, isto é, correm sobre pedras, 
e têm varios saltos, em todo o seu per
curso. O primeiro affluente do rio Tieté 
ten1, proximo á fóz, os principaes saltos. 

ltaipava. - Corredeira, no rio Para
napanema, logo abaixo do salto Ytá-

~ pucu. 
(Vide o nome Itapucú, salto). 
Itaipara, corruptéla de Ytá-paba, «lo-. 

gar <le pedras, arrecifes, baixios». 
Ha ahi entre os arrecifes, um canal 

unico, estreito e íngreme, com corren
teza violenta. A descida é perigosa; 
mas a subida é in1possivel para canôas 
carregadas. 

ltai pé.-Logares nas serras, e1n que 
ha planos superpostos, uns aos outros 
até o cume, formando como escadaria 
em an1phítheatro. 

A serra n1aritima é assim e1n varios 
logares. 

ltá-ipé, «muitos planos apoiados uns 
sobre outros». De itá, «armação, estan
tes, pilares, em geral o que se apoia 
em outros», ipé, «muitos». 

ltaipú.-Ponta granitica que fecha a 
barra grande de Santos e de S. Vicente, 
pelo lado do sul. 

Itaipú, corruptéla de Ytá-apiy, «ponta 
de pedra». De ytá, «pedra», apiy, soando 
apú, «ponta, ponteagudo». 

Allusivo a ser um promontorio gra
nitico. 

ltaitúba.- Lagôa, no mun1c1p10 de 
Iguape. Ii:' á margem esquerda do no 
Ribeira de Iguape. 

Itaitúba, corruptéla de Ytã-tib-a, «lo
gar de conchas» . De ytâ, «concha», tib, 
para exprirnir Jogar peculiar de cousas1 

com o accrescimo de a (breve). O i tem 
som guttural. 

1\las, ytã neste nome não é qualquer · 
cvncha; é a grande, com a côr e o bri
lho da madreperola. Serve de colher; 
ror isso os indígenas, ao verem a co
lher, dissera1n logo ytã. 

Com effeito, nessa lagôa abundam as 
conchas grandes e brilhantes. 

ltajubá.-Affluente do rio Una da 
Aldêa, pela margem esquerda: no mu
nicipio de Iguape. 

Não se trata de ytá-yu-hob-á, «pedra 
amarella que dá folhas e grãos», ou 
simplesmente ytá-yu, «pedra amarella», 
corno os indígenas nomeiam o ouro. De 
ytá, «pedra», yu, «ser amarello», hob, 
«folhas», a, «grão, cousa corporea, pe
daço de inetal, fructo, cabeça, inchação». 
Por contracção, Ytá-yú-' ob-á. 

Itajubd, nome deste affluente do rio 
Una da Alr.lêa, é corruptéla de Ytá
iupá, «pedras e lagôas». De ytá, «pe
dra», iupâ, «lagôa». 

Allusivo a ter muitas pedras no leito, 
e a forrnar lagôa em varios logares. 
Corre em terreno charcoso; mas é veloz 
na correnteza. 

ltambé. - Morros da serra Matto
Grosso : no municipio de Batataes. 

Morro, entre O$ municipios de S. Luiz 
de Parahytinga, de Natividade e de Pa
rahybuna pela freguezia do Bairro-Alto; 
servindo-lhes de divisa o alto delle. 

Itantbé, corruptéla de Ytá-rnb-P., «pe
nha ôca». De ytá, «pedra, penha», rnb, 
intercalação ·nasal, e, «ÔCO, COllCaVO». 

Allusivo a terem grutas e cavernas. 

ltacnbé.-Cascata lin~issima, no mu
nicipio de Cunha, a 3 1/ 2 leguas da ci
dade. 

Itambé, corruptéla de Hetá-arn-pé, 
n1u<la<lo o_ p em b por causa do som 
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nasal de a9n, formando, por contracção, 
Het'-am-bé, «muitos degráus». De hetá, 
«muitos», a9n, «em pé, erecto, perpen
dicular», pé, "esquina de pedra, de ma
deira, etc.». 

O ribeirão que a fórn1a, traz o mesmo 
nome Itambé. 

E' em linha recta, em degráus ou 
pequenos saltos, na extensão de 200 
metros mais ou menos. O ultirno salto 
tem a altura de mais ou menos 50 me
tros. Do primeiro ao nível do ultitno a 
altura é de 250 metros. 

ltamombúca.- Rio que nasce na 
cordilheira marítima, e desagua no ocea
no: no município de Ubatuba. 

Ita·mo9nbúca, contracção de Y td-mo
rnbúgca, «pedra furada de ambos os 
lados». De ytá, «pedra», 9nom bugca, 
(< furar de um ao outro lado, perfurar», 
com o accrescimo de ca (breve), para 
formar supino. . 

Allusivo a formar sua fóz, furando 
uma penedia. 

A praia ahi tem o mesmo nome I ta
mombúgca. 

ltang.uá.- Affluente do rio Parahyba, 
pela margem esquerda: no município de 
Mogy das Cruzes. 

Affluente do rio Sorocaba, pela n1ar
ge1n esquerda: no município de Soro
caba. 

Ytd-an guá, por contracção Y tá-' nguá, 
«pedra cavada». De ytá, «pedra», angud, 
«cousa cavada, á semelhança de pilão, 
almofariz, morteiro». 

Allusivo a terem no leito pedras ca
vadas, formando poços · ou caldeirões. 

ltanhaen. - Rio que, nascendo na 
serra Itatins, escôa-se por aquella serra 
abaixo, a desaguar no oceano. Tem mui
tas cachoeiras. 

A' margem esquerda deste rio, pro
ximo á fóz, está situada a villa da Con
ceição de Itanhaen. 

ltanhaen, segundo J\fARTIUS, em seu· 
Gloss..,, Ling. Bras., significa « bácia de 
pedra», ou «pedra que sôa» ! 

Outros querem dar por origem ao 
nome Itanhaen, o morro sobre o qual 

foi edificado naquella região o convento 
da Ordem Franciscana ; porque ytá, «pe
dra, morro», uhaen, «concavo». 

A verrlade, porém, é outra. 
Itanhaen, corruptéla de Yüi-nhã-.e -~, 

«conchas amontoadas á fóz ». De y tâ, 
«conchas: , 1tã ou nhã, «agregar .. junta~, 
agglornerar, reunir. an1ontoar », hê, o 
mestno que ce, «sahida», e com refe
rencia a cursos d'agua, «fóz» , i, pospo
sição significando «etn». 

Allusivo aos baixios de conchas e có
n1oros de areias movediças que se for
rnam á sua fóz, permittindo que a pe
netrem sómente pequenas canôas. 

O celebre chronista franciscano, frei 
ANTONIO DE SANTA MARIÃ JABOATAM, 
em seu Novo Orbe Serafico Brasüico, 
escreveu Itanhaem, certamente com mais 
correcção do qu~ os que escrevem Ita
nhaen. O som de Ytá-nhan-he-i é mes
mo Itanhaern. " 

-
ltanhaen.- Cachoeira, no no Tieté, 

entre as de A1,·arérnancluava e de Ti
.r-irica; a quarta abaixo .ae Porto Feliz. 

Alguns a consideram antes corredeira 
do que propriamente cachoeira. 

Itanhaen, corruptéla de Etd-nhaen, 
«muitos canaes». De etd ou hetd, «mui
tos», nhaen ou nae, «concavidade, canal». 

Allusivo a àar varias passagens por 
entre as rochas eruptivas que a formam. 

ltáóca.- Morros, entre os municipios 
de Apiahy e de Itapeva da Faxina. 

Morros, onde nasce o rio Pirapóra, á 
cuja n1argem está situada a villa da 
Piedade: no rnunicipio de Una. :Estes 
morros trazem o nome de Casa de pe
dras, por conterem grutas ou cavernas, 
algumas das qu~es têm espaço para 
abrigar cerr1 a trezentas pessoas. Ha 
ahi aguas 'Virtuosas. 

Não se trata de i tá-óca, «casa de pe
dra». 

Itáóca, nome desses rnorr9s, é cor
ruptéla de Ytá-óó-quâ, «pedras enor
n1es». De ytd, «pedra», óó, «grande, 
grosso, enorme», quâ, partícula do plu
ral, pronunciado breve e corrido. 

Allusivo á formação desses morros 
por enormes rochedos. 
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Com effeito, segundo informação local, 
já publicada, err1 relação aos ino1Tos 
entre Apiahy e Faxina, «ahi, enormes 
rochedos erectos apresentan1 em seu con
juncto um aspecto phantastico». E, em 
relação aos morros no innnicipio <le 
Una, os grandes rochedos formam des
filadeiros qne se cruzam e conduzen1 
ás gru tas. 

ltapanhaú.-Ribeirão, no n1un1c1p10 
de Santos. 

ltapanhaú, corrnptéla de Y-tã-pã-nãú, 
«estrondos lunares». De y, relativo, tã, 
syncqpe de tatã, «forte, duro », pã, «golpe, 
pancada, ruído de golpe», 'Jiaú, o mesmo 
que aú, «lunar». 
. . Allusivo a grandes est.ron.dos que ha 

na cachoeira, nos plenilunios: e, coinci
dindo os temporaes com os plenilunios, 
o povo, ignorando a língua tupi, acre
dita que aquelles estrondos na cachoeira 
procedem das tempestades no oceano. 
Nessas occasiões, o rio avolurna e agita 
suas aguas, e estas derran1arn-se na 
varzea que o margina. 

Nasce na serra mari tin1a, formando a 
referida cachoeira; tem curso de sete 
leguas n1ais ou menos; e, desde a barra 
d~ ribeirão Itutinga, é navegavel para 
embarcações de calad-0 de 15 a 20 pal
mos. J?esagua no canal Bertioga, um 
quarto de legua distante da barra deste 
canal. 

ltapanhuapindá-Serrote, no mu
nicipio de Cananéa. 

Itapanhuapindá, corruptéla de Y- tá
pan-hú-api-nd-á, «picos escalvados vul
canicos». De y, relativo, tá, contracção 
de tatá, «fogo», pan, «golpe, choque», 
hú, «revolução interior, esforço por vo
mitar», api, «ser escalvado, descarnado, 
rapado», nd, intercalação por ser nasa] 
a pronuncia desse verbo, a, «cabeça, pico, 
ponta elevada, inchação, grão». A tra
ducção litteral deve ser «picos escalva
dos, em revolução interior, com choques 
e fogo». 

Allu:>ivo a ser de natureza eruptiva, 
bem o mostrando nos picos escalvados, 
no ruido interior como que esforçan
do-se por vomitar, e nas evaporações. 

Deste $errote nasce uni ribeirão, que 
ten1 no1ne quasi identico no som, mas 
muito diveri::o no significado, segundo o 
systema usado pelos indigenas para as 
denominações de Jogares na mesma re
gião. O ribeirão é conhecido tambe1n 
pelo non1~ ltapanhuap1:ndá, corruptéla 
de l rtd-apayúá-api-nd-á, por contracção, 
Ytá-} payítá-' -pi-nd-á, «pedras inteiras e 
quebradas, revolvidas». De ytá, «pedra », 
apayúá, «revolver, enredar, confundir, 
pegar uns com outros», api, «cortar, 
quebrar, 1nutilar, britar», nd, interca
lação para ligar api, que tem pronun
cia nasal, a á, «inteiro, sem partir», 
assi m usado em composições. 

Allusivo a ter o leito obstruido com 
pedras inteiras e quebradas, em confu
são ou revolvidas. 

ltapebussú.-Logar, em que foi as
sentada a extincta villa de S. Felippe, 
1600-1610. Este logar é no territorio 
que veiu a constituir posterionnente, 
1654, Ó municipio de Sorocaba: tres 
leguas distante da cidade deste nome. 

Hoje é conhecido pelo nome Itavuvú, 
e tam bem Itapuvú. _ 

(Vide os nomes Itapuvú e Itavu1;ú}. 
Itapebussú, corruptéla de Ytá-peb

uçú, <'planalto grande». De ytá, «pedra, 
morro», peb, «plano, chato», itçú, «gran
de, largo, vasto, extenso». 

Allusivo a ser essa região, á margem 
direita do rio Sorocaba, ao norte e nor
deste, uma vastíssima planicie, embora 
um pouco acin1a do nível das terras 
prox1n1as. 

ltapecerica. - Região n1ontanhúsa, 
em uma de cujas collinas ·está assentada 
a villa do mesmo nome. 

Itapecerica, corruptéla de Ytá-pé-ciri
ca, « n1 orro plano escorregadio». De ytá, 
«pedra, morro », pé, «plano, chato», ciri, 
«escorregar, resvalar deslisando», con1 
o snffixo ca (breve), para formar supino. 

Allusiyo a ser muito lamacenta essa 
região, e por isso resvaladia ou lubrica. 
Com effeito, quer na collina em que foi 
fundada a povoação, quer mesmo na re
gião , denominada S. Lourenço, a lama 
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é tanta que fórma extensos .pnntan:ics 
com caldeirões. Affirmo-o, porque já sof
fri os encomn1odos de un1a viagem a 
esses logares, até S. Lourenço. 

Com este nom e Jtripecerica ha um 
morro nu município de Villa Rel ia, dando 
o nome a un1 bairro. 

E' a mesma corruptéla supra. 

ltapeciricuçú.- -l\1orro, na costa ma
rítima: no município de Ubatuba. 

Jtapeciricuçú, corruptéla de Ytá-p1:
ciri-iquê-uçú, contrahido em }7tá-pi-ciri
' qu' -uçú, «morro granítico de encosta 
larga em resvaladouro». De yt6-, «pe
dra, penha», pi, «pé», C'iri, «deslisar, 
escorregar», formando piciri, «resvalar», 
iquê, «lado, costado», u.çú, «largo, grande». 

Allusivo a ser alcantilado. 

ltapecuá. --Serrote, entre os muni
cípios de Nazareth e de Juquery. 

Itapecuá, corruptéla de Ytá -pé-cuá, 
«pedras quebradas e cascalho n1 iudo». 
De ytá, «pedra», pé, «esquina», cuá, 
«cascalho miuclo ». 

Allusívo a ter esse serrote, em sua 
formação, abundancia de pedras britadas 
e de cascalho iniuuo. 

ltapema.-Morro, á margem opposta 
do canal da barra de Santos, em frente 
á cidade. Está isolndo em urna extensa 
varzea, cujo nome corrupto é Pae-cará. 

(Vide o nome Pae-car·áj . 
Itapema, corruptéla de Ytá-p~-nia, 

«penha quebrada». De ytá, «pedra, pe
nha», pe, «quebrar, dobrar, torcer », com 
o sufflxo 1na (breve), para fonnar supino. 

Allusivo a mostrar un1a cintura, es
treitando-se ao meio, co rno as duas par
tes maiores de uma rnoella de ave. 

ltapema. -Duas cachoeiras no rio 
Tieté: uma ltapenza-assú; outra Ita
pe'1na-1ni1·int. Ambas um pouco abaixo 
da cidade de 'l'ieté. 

Cachoeira, no rio Parahyba: entre 
os municípios de Mogy das Cruzes e 
de Jacarehy. 

Yta-pê1na, «pedra quebrada». De yta, 
«pedra», pem, «quebrar, torcer, dobrar», 

e a (breve), por accresci mo, visto que 
acaba em consoante, ou mes1no para 
fonnar supino. 

Allusivo a formar ahi um canal na 
penedia que atravessa o rio. 

Tenho tamb·em lido ltupanema, cor
ruptéla de Itú-pa-ne-111ã, «volta e re
volta no arrecife». De itú-pa, «arrecife, 
baixio >: , nê1nã, «volta e revolta de ca
minho ». 

Outros escreve1n itaipa, «arrecifes, 
bajxios». 

ltapetininga.- Affluente do rio Pa
ranapane111a, pela rnargem direita. 

Com o nome ltapetininga ha a · ci
dade que, ernbora não esteja á margem 
deste rio, dista apenas uma legua, mais 
ou menos. 

Itapetiniuga, segundo J\iIARTIUS, Gloss. 
Ling. Eras., sjgoifica «logar de pedra 
sêcca» ! Qual o destino que elle daria 
á palavra pe, para assim traduzir esse 
nome? 

Itapetininga é corruptéla de Yta-api
teny-nga, por contracção Ita- 'pi-teny
n,qa, «ladeado de penedos, e sinuoso». 
De yta, «pedra, penedo», api, «ladear», 
ten.;l1, «ser sinuoso, enrodilhado», com o 
sullixo nga (breve), para formar supino. 

Allusivo a correr entre penedias, fa
zendo innumeras sinuosidades, algumas 
das quaes em esquin as. Segundo uma 
infonnação scieutifica, este rio «segue 
encaixado e11tre barrancos altos de grez 
m olle ». 

ltapetinga.-lVIorro extenso entre os 
in11nicípios de Atibaia e de Nazareth. 

Itopetinga, corruptéla de Yta-pe-ty-
11gue, «11101To granítico cortado a prnmo 
e ponteagudo». De yta, «pedra, penha », 
pê, «cortar verticalmente, tronchar», ty, 
«ter p,onta» , corri o acerescin10 ngue, 
µa r ticula de preterito, por ser nasal a 
pronuncia de •ty, «ponta», segundo o 
ensi.na o padre A. R. DE ~10NTOYA, ern 
8eu 1-esoro de la lengua guarani. 

Allusivo a ser um morro fonnado de 
un1 a só pedra, de quasi uma legua de 
extensão, apresentando em varios laga
res córtes verticaes ou paredões a pru-
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mo: além de um pico, ctqa altitude é 
de 1430 metros. 

ltapety.-Serrote, entre os rios Pa
rahyba e Tieté: nos municípios de Mogy 
das Cruzes, de .racarehy e de Santa 
Izabel. 

Itapety, corrupté1a de Yta-peti, «morro 
granitico carcomido ». De yta, pedra, 
penha», peti , «ca reon1ido, roido, pi cado, 
furado de dentro para fóra ». 

Allusivo á gruta qu e este serrote tem 
no alto. Não 111 e foi possi\'el obter a 
descripção do jnterior desta lapa. 

ltapéva. - Ped ra enorme, que existe 
no município de Nazareth, bairro da Ca
pella, perfeita1nente chata ou plana, de 
mais de sessenta metros quadrad os. 

I tapéi1a, corruptéla de Yta-pé-bae, «pe
dra chata». De yta, «pedra », pé, (<ser 
chato, plano», bae (breve), para formar 
particípio, significando «o que». 

ltapéva.- Morro, em ramificação da 
serra .J.lf.antiqueira: no município de S. 
Bento de Sapucahy-1nirim. 

Planaltos nos municípios de Jacarehy 
e de Sorocaba, conhecidos por (·ampos. 

ltapé1;a, corruptéla de Yta-pé-bae, 
«morro plano». De yta, «pedra, penha», 
pé, «plano, chato», com o suffixo bae 
(breve), para formar particípio, signifi
cando «O que». 

Allusivo a ter no cume uma plannrà. 
Da planura do morro supra avista-se 

todo o curso do rio Parahyba, desde a 
cidade de Jacarehy até á villa de Bo
caina. 

ltapéva.- Affluente do rio Piracicaba, 
pela margem esqu erda: no mnnicipio de 
Piracicaba. F az barra proximo ao salto. 

Affluente <lo rio Sorocaba, pela mar:
gem esquerda: no n1unicipio de Soro
caba. Faz barra logo abaixo do salto 
BoturautiJn, ou, co 111 0 outros n1ais errada-
111ente escrevern, Vót 1u1·anti11n : no mesmo 
n1unicipio de Sorocaba. 

Jtapéva, non1e destes corregos, é cor
ruptéla de lta-izJé-bo, «logar de muitas 
pedras». De i ta, «pedra», ipé, «n1uito, 

muitos» ~ bo (breve), para exprimir sitio 
ou logar, porque não está unido a verbo. 

Allusivo a correrem em região pe
cJ regosa, tendo mesmo o lei to formado de 
pedras, na sua 1naior extensão. 

Com effeito, o seu curso é assim ; e 
fazem barra, proximo a dous notaveis 
saltos. • 

ltapeva da Faxina.- Campos, entre 
os rios Taquary, margem direita, e Apia
hy, margem esq nerda, ambos affluentes 
do rio Paranapanmna, pela rr1argem eH
q uerda. 

Com este non1e é conhecida a povoa
ção, hoie cidade, naquella região. 

I tape1.:a da Faxi1ta, corrupção de Yta
pé-bae-chachi -na, «morro chato enru
gado». De '.l/ta, «pedra, penha», pé, «ser 
chato, pl<1 no», bae (breve), particula de 
particípio. significan do « O que», chachi, 
«enrugar, franzir», com o suffixo na 
(breve), para formar supino. 

AUusivo a serem can1pos com de
pressões ou concavidades continuadas, 
e irregulares rn uit.as dellas, sernelhando 
ru gas. 

Estas deprP-ssões ou concavidades são 
denominadas te111bé, ou te,mb-é, «conca
vidades ou o qne é concavo»: de te1ni, 
partícula de particípio passivo, fazendo 
temb quando precede vogal, como neste 
caso, e é, «St?r concavo». 

Por tr r a fórma concava o labio infe
rior do homem, os indígenas o designa1n 
pela pala vra te1nb-é. 

Segundo a tradição, um desses ternb-é 
serviu <le cemiterio a indígenas 1nortos ; 
e até ha ahi um a inscripção notavel que 
ainda pessoa alguma logrou explicar. 
l\'.Ias, é duvidoso que seja isso un1a ins
cripção~ visto como os indígenas não 
conhecia n1 nem praticavam a língua es
cri pta, co n10 é notorio. 

ltapirapuan.- Serra, na divisa do 
munic1pio de Apiahy con1 a prov1nc1a 
do Paraná. 

Itapirapuan, corruptéla de Yta-pira
pucui, por contracção Yta-'pira-puan, 
«morro alto derrocado». De yta, «pedra, 
penha», apirá, «derrocar, desatar, esbo-
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roar», puan., «levantado, em pé, erecto, povoação, por ser pedregoso e abundante 
a pique». de peixe». 

Allusivo a ser erecta ou a prumo, Os indígenas sohian1 dar nomes com 
deixando ver o derrocamento de pedras som identico, ou quasi identico, a loga
soltas nas encostas. res \arios na n1esma região, significando 

Ha a crença popular de ser diaman- porém differentemente. l\1:uito sabios na 
tifera esta serra. formação dos nomes locaes, pois que 

Perto deste morro existe. uma caverna estes deveria1n designar os caracteristi
ou gruta, de mais de 170 palmos de cos physicos da cousa nomeada, e não 
comprimento, e 104 de largura, com eram definitivamente acceitos senão após 
duas entradas naturaes: á altura de 100 deliberação em assembléas nocturnas, 
palmos, mais ou n1enos. Aos lados, ha como bem o expôz o padre Ivo n'EvREUX, 
outras grutas menores. na obra Via,qent ao norte do Braxil nos 

Mas, com 0 mesmo nome ha um ri- annos de 1613 a 1614, faziam os indi
beirão, que ladeia a serra e desagua no genas admiravelmente aquelle jogo lin
rio Ribeira de Iguape, pela margem es- gui~tico, q~ando tinham de dar nomes 
querda. _a nos, lagoas, .~ontes e outros Jogares 

Segundo o costume dos indigenas, na mesma reg1ao. , . 
davam nomes identicos ou quasi iden- O nome Ytapyra esta incorrectamente 
ticos no som, mas diversos na signifi- escripto. Desarticulado ou desunido, mos
cação, a logares na mesma reO'ião. Por tra as duas palavras de que foi composto : 
isso, e1nbora sôe identicamentee o no1ne yta-'pir-a, contrácção de yta-apir-a. 
Itapirapuan, tanto para o morro, como O y e1n pyra, tendo pronuncia gut
para o ribeirão, o significado é diverso. tural, não é o mesmo que pirn, con-

Itapirapuan, como nome do ribeirão tracção de ªJJÍr-a. 
é Yta-d-pira-apuan, por contracção Yt' -á~ Os indígenas denominam yta-'pir-a 
pira-'puan, «lados empinados de pedra». qualquer morro em fórma d.e pen!1a; e 
De yta, «pedra», â, «ladear», pira, par- o .morro, sobre. qu~ assen.ta a cidade, 
ticula de particípio passivo presente, fa- CUJO nome tupL foi agora ~·e.staura~o, 
zendo a-pira, «ladeado», apuan, «ern- tem aquella fórma, corri dechv1dade in
pinado, a prun10, erecto». gren1e para a ~argem do ribeirão. J?e 

Allusivo a correr entre altas margens yta, ou mesmo ita, «pedra, morro», apir, 
graníticas. «ponta ». con1 o accrescimo de a (breve), 

Em alguns mappas, é este ribeirão por acabar em consoante, seguJ!dO a 
que é indicado como raia divisoria nessa lição dos grammaticos: «ponta de pe
parte, entre a província de S. Paulo e dra » ou «pedra ponteaguda», dando a 
a do Paraná. E, neste caso, o morro ictéa de «penha, penhasco», eis o signi
pertenceria á do Paraná. Mas, morado- ficado exacto do nome Ita-'pir-a. 
res de Apiahy in1pugnam essa divisa, Quanto ao ribeirão, que tem trazido 
que convém rectificar. o nome injustificavel de Penha, era Ita-

Com efl'eito, devendo ser tirada uma pi-rú, «fundo pedregoso e escuro». De 
linha da serra Çavoca á cabeceira do rio ita, «pedra», pí, «centro, fundo», rú, o 
Itararé, e contravertendo esta cabeceira, mesrno que tú, o mesmo que hú, «ne
ern linha recta, com a do ribeirão Ita- gro, preto, escuro». Con1 effeito, o fundo 
pirapuan, parece que o ribeirão, e não deste ribeirão é pedregoso e escuro, e 
o morro, é a divisa. até as aguas i)areeem ttu·,·as. A palavra 

rú deve ser pronunciada breve e cor-
ltápyra.-N ome restituído á cidade rida, por causa do accento predo1ninante 

da Penha do Rio do Peixe, por acto do em pi, segundo a lição do padre Lu1z 
Governo, n. 40 de l.º de Abril de 1890, FIGUEIRA, ern sua Arte de gra·1n1natiea 
sob o fundamento de que «Os indígenas da lingita brasilica; por isso, o som é 
assim designavam o rio que banha aquella quasi identico ao de Ita-'pir-a. 

.. 
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E estes nomes nada têm com peixe; 
pois que não ha, em qua lquer delles, a 
palavra pirá, que é a que significa «peixe». 

.Mas, inesrno que a palavra virá esti
vesse compondo um ou outro desses 
nomes, não se seguiria que o indigena 
quizesse alludir a peixe; porquanto, pirá 
é. tamben1 o verbo que significa «abrir», 
empregado para exprimir a acção de 
entesar o arco, e apirá significa «des
atar a ponta, derrocar, cahir de bruços». 
Só em tres casos, o indigena, dizendo 
yta-pirá, ou it~-pirá, ou y-ta-pirá, podia 
referir-se. a peixe: no primeiro, yta-pirá, 
significando «pedra peixe» ou «peixe pe
trificado», corno os ha em abundancia 
na serra Baturité, em Ceará; no se
gundo, ita-pirá, «peixe a nadar»; no 
terceiro, y-ta-pird, «peixe colhido ou 
apanhado ». 

lhada, colorada de vermelho», ndib, o 
mesmo EJUe tib, «logar natural», e assim 
pronunciado por causa da nasalidade da 
palavra pytã . 

Allusivo a ser essa região muito abun
dante de granito pórphyro purpureo, em 
cuja composição entra o feldspatho; e 
assim se mostra nas margens deste n
beirão em grandes depositos. 

Suas aguas são côr de café. 

ltapitangui .. - Serra, no municipio de 
Cananéa. 

·Corn o mesmo nome nasce desta serra 
um ribeirão, que desagua no 11'Iar Pe
queno. 

Itapitangui, corruptéla de Ytá-pitang
ií, «morro granítico manchado de ver
melho ». De ytá, «pedra, penha», pitang, 
«avennelhado, pardo», i'i, «ser n1anchado! 
SUJO ». 

Allusivo a ser de saibro, sarapintado 
Mesmo a palavra Yta-pira, se fôr 

escripta e pronunciada y-tá-pira, diver~o 
será o significado: « O colhido, 0 com- de oc~re . amarello e vermelho. 
prado, o vendido»: de y, relativo, tá, 0 . O ribeirão ~em esse mesmo nome, por 
rnesmo que yá, «colher, comprar», pira, ca~sa das znargei;is e de bancos desse 
particula de participio passivo, formado barro. O conselheiro MARTIM FRANC~SC? 
este da terceira pessoa do presente do RIBEIRO ~E ANDR~DA, en1. seu Diario 
-indicativo, sein 0 artigo, conforme a lição d~ u:na 'viagem mineralogica pela pra
dos grammaticos. A palavra pir-a tam- vincia de S. Pa~tlo no . anno . de. 180_5, 
bern significa «Crú», ist_o é, não cosido, esc~·eveu: «O no It.apitangui, direc9ao 
«verde», isto é, não maduro: çoó-pir-a, no1 te-sul, onde achei bancos de arg1lla 
«carne crua», iba-pir-a, «fructa verde». branca, de ochre am~rello e vermelb? 

Nestes termos reclaiuei contra aquelle ~ulverulento;. neste rio d,esagua.m o Jui
acto 00 Governo, no jornal 0 Estado_ 1 y, a Cacho~ira-grande, Taqua'V'!_trutuca, 
de S. Paulo de 8 de Abril de 1890. Pas1nad~ e outros. A·. formaçao geral 

. . ' . . . . destes nos é uma areia grossa, deno-
Ra pr ox1mo á cidade ?e ~tra~1caba minada saibro pelos do paiz». 

qm corrego aflluAnte do no Ptracicaba, 
pela margem direita, com o nome Yta- ltapitinga. - (Vide o nome Itape-
pira, em referencia ao morro entre o tinga): 
mesmo corrego e o rio, onde foi edifi
cada a matriz. 

ltapisantuba.--Aflluente do rio Una 
da Aldêa, pela margem direita: no mu
nicipio de Iguape. 

Itapisantuba, é no1ne . escripto em 
nh1ppa8: mas tenho lido tarnbern Sapu
tantúba e Saputa-ndúva. 

Itapisantuba, nome menos incorrecto 
do que aquelles, é corruptéla de Ytá
pytã-nd:ib-a., «logar de pedras averme
lhadas» . De ytá, «pedra», pytã, «a verme-

ltapixinga.-Morro granitico, no mu
nicipio de .Bragança. 

Deste morro nas~e um ribeirão, que 
traz o nome Tapuxinga; aliás no som 
quasi o n1esrno nome do morro, con
forme o systema dos indígenas de darem 
na mesina região a logares diversos 
nomes de som quasi identico, mas de 
significado differente. 

ltapixinga, corruptéla de Ytá-api-ytu
nga, «morro pellado e sujo». De ytá, 
«pedra, morro », api, «Ser pellado, sem 
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vegetação», ytú, «ser sujo », com o suffixo 
nga (breve), para formar supino. Por 
contracção Ytu-' p 'i-ytú-nga. 

Allusivo o ser este morro sem vege
tação alguma ; tendo apenas parasitas, 
musgo e liuto nas fendas de sua ex
tensa lage. 

Este morro tem a altitude de 1036 
metros. 

Tapuxinga, nome do ribeirão, é cor
ruptéla de Ytá-pi>ytú-nga, «fundo de 
peura sujo». De ytá, «pedra», pi, «cen
t!·o, fundo », ytú, «Ser sujo», corn o suf
fixo nga (breve), para formar supino: 

Allusivo a ter o leito granitico e sujo. 
Co1n effeito, essà região é, ern geral, 
granítica ; e o ribeirão, recebendo do 
n1orro as aguas, não póde Jeixar de 
re0ebel-as sujas e limosas. 

A razão da pron uncia de x é porque 
º. t é precedido de y, que tern pronun
Cia guttural e, por isso, o t sôa como 
x para muitos. O som guttural do y 
fére tam bem o ú da mesma palavra, de 
modo a parecer i fechado. 

ltapuá. - Corredeira, no rio Tieté logo 
abaixo da Caramby: entre o Salto de 
Itú e a cidade de Porto Feliz. 

Itapuá, corruptéJa de Ytá-puá, «pedra 
redonda ». De ytá, «pedra», p uá, «re
donda». 

Allusivo a ser forçada a corredeira 
por uma pedra r edunda que ahi existe. 

ltapucú.- Cachoeira, no rio Parana
pane1na, abaixo da fóz do ribeirão da 
B arreira. ' 

Ytá-pucú, «pedra larga». De ytá, «pe-· 
dra », pucú, «larga». 

Allusivo a existir um a larga rnuralha 
de rocha eruptiva, formando um lageado 
continuado, sobre o qual as aguas cor
ren1 velozmente repartidas ern varios 
canaes, por espaço de rnais de rneío ki
lom e,tro., O canal principal, encostando-se 
no fim a barranca, pflrece não ter senão 
sahida . estreitissirna . .E' impraticavcl esta 
cachoeira. 

ltapucú.-Salto, no rio I'aranapa
neuia, logo abaixo da cachoeira do mes
mo nome. 

Ytá-pucú, pedra larga». De ytá, «pe
dra, pncú , «larga». 

Allusivo a ser formado por uma larga 
muralha que atravessa o rio, produzindo 
seu desnivelamento a q ué<la vertical das 
aguas de mais de dou s metros. 

Após a quécia, as aguas formarn urna 
larga e profunda bacia com rodomoinhos. 

1\1ais abaixo, ha uma corredeira vio
lenta, sob o nome de Ita1~pa1;a, em um 
canal unico, estreito e ingreme, entre 
pedras. A descida é perigosa; n1as a 
subida é impraticavel para canôas car
regadas. 

ltapucú.- Os indigenas assirn deno
rninavarn os campos em cima de rnorros, 
quando largos. 

Em titulas de terras, no 1nunicipio de 
Atibaia, freguezia de Campo Largo, li 
este nome dado a campos sobre morros. 

Assim, Ytá-puoú significa «morro lar
go». De y tá, «pedra, morro 6, pucú, 
«largo». 

ltapúra .. - Ultimo salto no rio 'Pieté, 
antes de desaguar no rio Paraná, corn 
mais de nove metros de altura. 

Ha dous : um, maior, cujo é o nome 
Itapúra, outro, menor, acima daq uelle, 
denominado Itapúra-1nirir11. 

O rio se despenha daquella altura 
com grande estrondo; ao mesmo ten1po 
que os peixes, arrastados e envolvidos 
naquell e turbilhão, dão saltos como que 
para não soflrerem na q uéda o peso das 
aguas. 

Sendo «salto de pedra» comó signifi
cad o de Yta-pór-a, seria un1 não senso 
que o indigena não praticaria; por isso, 
~1ARTIUS, en1 seu Gloss. L ing. E ras., 
accresccn tou «salto do peixe», como para 
explica r o anterior significado. Onde, 
porf> rn , está no n01ne ltapúra ou Ytá
pór-a a palavra pú·á, «peixe»? E ' evi
dentemente forçada a explicação. 

A verdade é esta: Itapúra é corrup
téla de y ·ti-pú-rõ, «arrojado de alto a 
baixo con1 e·strondo e rodornoiuhos. J)e 
vti , «arrojar dr. alto a baixo», pú, << es
trondo », rõ, «revolver, fazer torvellinho». 

Com o non1e Itapú1·a existe, junto a 
este salto, á margem direita do rio Tieté>, 
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desde 1858, um estaoelecimento militar, Itaquapenincluba, corruptéla de Ytá-. 
cuja sorte ten1 variado concorrentemf'nte cuã-pini-ndib-a, «logar de cascalho pin
com a variedade de opiniões no governo. tado». De ytá-cuã, «cascalho, pedra miu-

. da», pini, «pintar, manchar», cujo som 
ltapuvú.-Logar, á n1argem direita nasal faz mudar o t de tib em nd, ndib, 

do rio Sorocaba, ao norte do município. « logar natural das cousas», con1 o ac-
E' o 1nesmo. Itapebussú. cresciino de a (breve), por acabar em 
(Vide o no1ne ltapebussú). consoante. O i de tib ten1 som guttural 
Itapu1:ú, corruptéJa de Ytá-pé-ibifJ, de u (fechado). 

«morro plano, baixo». De ?1tá, «pedra, Allusivo a existir nesse logar abun-
penha», pé, t< plano, chato», ibiy, «baixo». dancia de tal especie de cascalho. 

Allusivo a ser um planalto pouco ele
vado. 

(Vide o nome Itavuvú) . 

ltaquaçába. - Duas cachoeiras no 
rio T1:eté: uma, a guaçú, immediata á 
1tvarérnanduáva; outra, a 1nirin2, logo 
após a Gnacuritú, no trecho entre os 
saltos Aoanhandava e Itapúra. Alguns 
ainda .divi<len1 a primeira, fazendo duas 
success1 vas. 

Jtaquaçábct, corruptéla de Ytá-quâ
çaba, «pedra furada». De ytá, «pedra>, 
quâ, o tnesmo que quâr, «ter . buraco, 

. furo», 1ntHlado o r final em ç, con_for111e 
a lição do padre Lurz FIGUEIRA, em 
sua .Arte ele grammatica da língua bra
silica, quando . ha necessidade de usar 
do verbal ába, para exprimir o instru
mento, o modo, a causa, o intuito, a 
occasião, o logar, con1 referen ci a á acção 
<lo verbo, soando çába. Do mesmo modo 
o r final do verbo é mudado em ç, 
quando, para expritnir o que fez a cousa,. 
ha necei:.;sidade de formar o par ticipio pre
sente com a partícula ára, soando çára. 

Com. effeito, ha nesses logares uma 
muralha de pedra, de margenl á 1nar
gem, atravessando o rio; apenas com 
um furo ou buraco, formando canal. 

. ltaquantúba .. -Praia, na ilha de S. 
Sebastião: no municipio de Villa Bella. 

Itaquantúba, corruptéla de Ytá-cuã 
tib-a, « logar de cascalho». De ylá-cuà, 
«casca1ho», tib-a, «Jogar natural das 
uo lisas». 
Pód~ ser pronunciado Itaquanduba. 

ltaquapeninduba.-Logar, na pa
rochia da Penha de França: município 
de S. Paulo. 

ltaquaquecetúba.-Affluente do rio 
P.ieté, pela margem esquerda: no muni
cípio de Mogy das Cruzes. 

A' margem esquerda deste ribeirão 
está a povoação Itaquaquecetuba, que 
do mes1uo ribeirão tira o no1ne. 

Itaquaquecetúba, corruptéla de Ytá
aqua-guece-tíu-bae, «o que bója por causa 
do penhasco». De ytá, «pedra», aqúa, 
«esquina, pon'ta», formando ytá-aqua, 
«penhasco, esquina ou ponta de pe
<lra», guece, o _mesmo que rehé, «por 
causa,>, tíú, «bojar, fazer enseada 9t1 
volta convexa, transbordar», bae \breve), 
para formar particípio, $ignificando «O 
que». 

Allusivo a fazer um grande alagadiço 
ou banhado, poi·que, forçado a 1desaguar 
no rio P.ieté, quasi de encontro ao curso 
deste, por causa de um penhasco trian
gular que existe proximo a sua fóz, ope
rando.:. se assin1 in1pedimento ás suas 
aguas, estas são detidas e transbordam. 

Este ribeirão tem tres cabeceiras; 
un1a das quaes nasce en1 uma gruta. 

A povoação está rnesmo proxilna ao 
banhado. 

O ribeirão · é tambem conhecido pelo 
nome Tipóia, cotrnptéla de Ti-póoi, «em 
fór ma de rêde de dorrr1ir» . 

Allusivo a esse mesmo bojo ou ba
nhado supra mencionado; ennoveladas 
as aguas nesse logar. 

A rêde de dormir é 'io-ty-póoi, «saceo 
ata<lo pelos dous extren10s». De io, re
ciproco mutuo, ty, «atar», formando io-t·I), 
«atar os dous extremos», póoi, «fazer 
sacco, bojo». 

·:J.Y-pó(j~' portanto, é uma contn.1c<;;ão 
de Io-ly-vóoi, pela aphéresis do reci-
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proco io, como o usam os indígenas. 
Mas, este nome é apenas uma phanta
sia: o nome verdadeiro, exprimindo os 
caracteres physicos do ribeirão, é Ytá
aquâ-guece-tíu-bae, por contracção Ytá
, quâ-guece-tíu-bae. 

Corn referencia a um taquaral que 
existe entre o banhado e o penhasco, 
margeando o ribeirão, o nome é Y-táquâ
guece-tub-a, «logar de taquaras suc
cessivas». De y, relativo, táquâ, «cana 
ôca», isto é, tá, «espiga», quâ, «buraco, 
furo», guece, «successivamente», tub, <do
gat das cousas», com o accrBscimo de 
a (breve), por acabar em consoante. (*) 

Os indígenas sohiam dar a logares 
diversos na rnesma região nomes identi
cos ou quasi identicos no son1, mas diffe
rentes nos significados, como neste caso. 

(} Estava em avulso a seguinte nota incomplet.a: 
o padre MANOEL DA FONSECA, na Vi.da do Padre Bel

chior à6 PonUs, escreveu Taquacocétyba (pag. 132) e Ta.
quaoocé&i2ba. (pag. 103). ' 

Tratando-se de morros e penhascos, os indígenas cos
tumam supprimir por aphéresis o y de ytá, pronunciando 
sómente tá. Quaco ou quaqutó, como escreve o padre A. R. 
DE l't!ON'l'OY A. no seu Tesoro de la lengua guarani, «passar, 
passagem, voltea.r, volta, torcer, quebrar». Ta-quaco. 

Oé, para exprimir cquash. 
Ta-qua-coc6. Coc6, para exprimir «sobre:. . Tiíl-bae .. .. 

ltaquaxiára.- Morro, no 111unicipio 
de Itapecerica. · 

Itaqu(J;:tiára, corruptéla de Ytá-quatiár
a, «pedras pintadas». De ytá, «pedra», 
qu.atiár, «pintar», com a (breve), por 
accrescimo, visto acabar em consoante. 

Allusivo ás pedras manchadas que ahi 
existem em grande quantidade. 

ltaquerê.-Afiluente do rio· Jacaré
pipira-guassú, pela margern direita: no 
município de Araraquara. 

Itaq u r>rê, corru ptéla de Iti-aqui-rehê, 
contr:ihiclo em It' -aqui-rehê, «successi
mente frouxo e sujo de detritos vege
taes». De iti, «detritos vegetaes'», aquir, 
«frouxo », prrden<lo o r final por ser 
seguido do rehé, «successivamente». 

Allnsivo a formar margens alagadas, 
por correr em quasi toda a sua exten
são, em varzedo, no qual a vazante deixa 
detritos. · 

A povoação denominada Itaquery, está 
situada nesta serra. 

Serra, no 1nunicipío de Araraquara e 
Jaboticabal. 

Itaquery, corruptéla de "Ytá-q,quir-i, 
«pedra em geral frouxa». De ytá, «pe
dra, morro» , aqil'ir, «frouxo, quebradiço», 
i, posposição de perseverança. 

Allusivo á formação calcarea desta 
serra, em quasi toda a sua extensão. 

ltaqui.- Serra, nos municípios de S. 
Roque e de Ootia. 

Affiuente do ribeirão Baruery, pela 
n1argem esquerda: entre os municípios 
de Cotia e de Parnahyba. Nasce na 
serra acima mencionada. 

Aftluente do rio Mogy-guassú, pela 
margem direita: entre os n1unicipios de 
Mogy-gnassú e de S. João da Boa Vista. 

Itaq'ui, ·seja noll}e da :::;erra, srja nome 
dos ribeirões, é Ytá-cuí, e significa «muita 
pedn1 ». De ytá, «pedra», cuí, «muito 
ou muitos» . 

Com effeito, os ribeirões têm os leitos 
cobertos de pedras, rrysta,es e q uartzos; 
e a serra contém grande quantidade de 
crystaes <le todos os tamanhos, quartzos 
e pedras de outras qualidades. 

Itáqui é tambem o nome em tupi da 
pedra de amolar. Talvez exista tatnbem 
na serra e nos ribeirões essa pedra. 

ltararé.- Afftuente do rio Parariapa
nema, pela margem esquerda. 

Serve de divisa ás províncias de S. 
Paulo e de Paraná, desde que nasce na 
Serra-Geral até desaguar naquelle rio. 
Refiro-me ao Itararé-guassú; porquanto 
o Itararé-niiri1n, affiuente deste, corre 
na provincia do Paraná. 

Ytáraré, «pedra concava». 
Allus1vo aos furos que as aguas do 

rio abrir::uu nos penhascos, passando al
gumas vezes· por baixo destas pontes 
graniticas. 

No Resunzo do itúierario de unia 'liÍa-• 
gem pelos rios Verde, Itararé, Parana-

ltaquery.-Serra, no 111unicipio 
S. João do Rio Claro. Nesta serra 
extensos campos. 

panema, etc., err1prPhendida por orde1n 
de do barão de Antonina, e1n 1845, está 
ha feita a seguinte notavel descripção: «En

tre os dias 26 a 29 (Agostó) entramos 
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no Itare1·é,' reunido já com o Jaguar ia- rio. A altura destes paredões é de~ .l 00 
hyvd e Jaguarecatú. de cerca de trinta a 200 metros; e taes morros são· de 
braças de largura, descemos por cacboei- rocha granulada silicíosa, de mishira ôu 
ras e baixios perto de seis legua8, onde ligada con1 materias calcareas. · 
pelo lado esquerdo entra um ribeirão, O rio Ytararé, e os outros que cor-: 
que o chamamos ltareré-miri1n, levando rem sobre essa formação geologica., a ta~ 
á mão as canôas vasias na cachoeira lham em alguns Jogares tão fundan1en.te 
Tihuna, d'on<l e navegárnos por baixios, que 0 leito dellcs quasi que desappare~, 
corredeiras e itopavas. qu::itro lcguas por impossível <le ser attingido, a mais 
até a cachoeira da Boca-ina, pela qual de 100 metros de profundidade. As ca
leván1os as canôas va.sias á mão. Daqui, vidades são innumeras, por força da·s 
voltêa o rio por serranias em uma série 

1 

aguas sobre esse terreno de facil desa
de corredeiras, itopavas e .baixios, en- . gregação. Toda essa região é dianlan
cont.rando-se ilhotas até sua <lesem boca- tina. 
dura no Pananapanerna». , 

Ytá- raré não é,· portanto, como o es- ltararé.- Serrote, na ilha de S. Vi-
creveu MARTIUS, em seu Gloss. Lirtg. ccnte:~ faz parte da cordilheira que atra
Bras., «pedra levantada» ou «pedra que vessa a ilha, desde a villa de 8. Vicente 
surge d'agua». até á cidade de Santos. · 

O rio Ytá-raré passa debaixo de pon- O nome é dado a esse serrote, por-
tes graníticas, em alguns Jogares acima qne o mar o escavon~ formando uma 
da. confluencia do ribeirão Jaguarécatú,_ especie de sacco. Ytci-raré, «morro gra
pela 1nargem esquerda, e portanto do nitico concavo» . Com aphéresis do y, 
territorio paranaense. Uma destas pontes sôa 'tá-raré: de ytá, «pedra, penha», 
graniticas, que é a principal. serve á raré, «concavo». 
estrada .geral, de Itapeva da Faxina, na lVlas, segundo o systema dos indige
pr<Jvincia. de ~. Panlo, a Castro~ na do nas, deram á praia que enfrenta o sacco 
Paraná; e ha ahi um registro fiscal para o non1e Tararé, soando quasi o n1esmo 
a cobrança <lo imposto de transito do que o nome Ytáraré. E' a praia de S. 
gado. Vicente, itnmediata á praia Enibaré . 

.1\rias, além do rio, ha ainda com o (Vide o nome Tararé). 
nome I tararé uma serra, ra1niíicação da , 
Paranapiacaba, prolongando-se junto á ltariry.-Aflluente do rio S . Lourenço, 
margem direita daquelle rio. . pela tnargem esquerda: no inunicipio de 

Os indígenas usavam dar non1es iden- Iguape. 
ticos ou quasi identicos no som, nuts de Ha tambem com o mesmo- 1:1-ºn:e_ a 
significados di:fferentes, a logares varios serra, sobre ~ qual desce es_te ribeira.o. 
na mesma região. Assim, Itararé, nonle ~ ~ncosta oriental cahe sobre o inun1-
da serra, embora sôe quasi 0 mesmo e1p10 de Itanhaen. 
que Ytararé, nome do rio, é desn 1;ticu- Ribeirão ou serra, I táriry, corruptéla 
iacto deste modo: ltá-rá-ré, «paredões de l tá-ri-ri, «successi vos degráos». De 
levantados successivamente». De itâ, «pi~ itá, «estante, armação, pilares, ou cousa 
lares, armação, estantes, cousa e~n que que en1 outra se estriba», ri, posposição 
outra se assenta», rá, «levantado, não significando, neste ca~o, «successivamen
egua1 », ré, contracção 1nuito usada da te»_, e, repetida, exprimindo o superla
posposição rehé, syncopndas as duas let- tivo do facto. 
tras intermedias, significando, neste caso, Tenho lido C:, te nome como Itarirú; 
«successivamente», para exprünir plural mas não rne parece correcto, porque>, 
e continuidade. significando «O que contén1 pedra», ytá, 

Allusivo a erguerem-se esl::es morros, «pedra», rirú, «vaso, cesto, o que con
ora em escarpas e encostas ingremes, tém », seria sem applicação a e8ses -10-
ora em altos paredões, á margem do gares. ,, 

• 
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Escreveu MARTIUS, em seu Gloss. 
Ling. Bras., que Itariry significa ~ ca
choeira das conch~S» l 

Itáriri é allusivo, em relação á serra, 
a superposição suçcessiva, em camadas 
horizontaes, de rochas que formarn a 
mes1na serra naquella região~ e em re
lação ao rio, é allusivo aos saltos, como 
que em degráos, que as aguas são for
çadas a transpôr êm successivas quédas, 
por causa daquell'a mesma superposição 
das rochas. Ha, além dos saltos, ca
choeiras in1petuosqs, das .quaes a prin
cipal é a denominada Caracól, em zigs
zags. 

ltarirú.-(Vide o nome Itariry). 

ltatiára.--Morro, . no municipio de 
Santos. E' no continente, quasi á mar
gen1 do canal ou furo Bertioga. · 

Itatiára, corruptéla de Ytá-ati-ára, 
contrahido em Ytá-'ti-ára, «rnorro ·~ra
nitico alto». De ytá, «pe<lra, pen hn » , 

ati, «levantar, amontoar», com a pa :·ti
cula ára para formar participio activo. 

Allusivo a ser erecto e alto. 

ltatinga.-Morro, no munici1tiio do 
Rio Novo. 

Morro, no 1nunicipio de Xirírica. E' 
á n1argem esquerda do rio Ribeira de 
Iguape, proximo ao ribeirão Pilões. E' 
conhecido pelo nome traduzido «Pedra 
.Branca». 

Itatinga, isto é, Ytá-ty-nga, «pedra 
br'ànca». De ytá, «pedra, morro », ty, 
«?ranco», nga (breve), para forinar su
p:no. 

Allusivo á sua formação calcarea. 
No c11no do primeiro, ha uma lagôa, 

bastante funda, onde se abrigam as antas 
lf Uando perseguidas pelos caçadores. 

Dista da povoação que tomou o nome 
Itatirtga, urna legua mais ou menos. 

ltatins.- Ra1nificação da serra mari
tin1a, entre os rios Peruhybe e Una 
do Prelado : no municipio de Itanhaen. 
· Alguns <lão a esta serra maior exten
são; e a fazem internada no 1nunicipio 
do Iguape. Mas, é ;erro: é uma serra 

isolada por vnrios rios e cursos d'agua 
que a rodeiam. 

ltatins, corruptéla de Ytá-ty, «morros 
graniticos ponteagudos». De ytá, «pedra, 
penha», ty, «ponta». 

Allusivo a formar essa região uma 
corda de serra altissima, com montes 
agudos, en.tre os q uaes o Botitcavarú. 

(Vide o non1e Botitcavarú). 
Estes mõrros, em geral, são de ro

chas vivas; alguns são escalvados. · 
MARTIUS; em seu Gloss. Ling. Bras., ' 

diz que Itatins é «cachoeira de pedras 
brancas»! 

. Nem se trata de cachoe'ira, sim de 
serra. 

ltatúba.-.lVlorro, enlre os municípios 
de Itapecerica e de Cotia; proximo aq 
morro Chiqueiro. 

~1orro, no muíiicipio de Araçariguan>a; 
mais conhecido por Itatú11·a. . 

ltatúba, corruptéla de Yta-tib-a, «logar 
natural de pedras» . De ytá, «pedra», 
#b para exprimir logar natural de cou
sas com o accrescimo de a (breve), por 
acabar en1 consoante. 

A corrn ptéla proveiu de ter som gut
tural o i de tib. 

Allusivo a existir nesses n1orros muita 
pedra. 

ltave·ráva.--(Vide o nome Itaberába) . 

ltayassupéva.- Nome tambctn dado 
pelos indígenas ao morro Caguas~ú, pro
xirno á cidade <le S. Paulo. 

' ' (ViJe o non1e Caguassú). 
Itayassupé1Ja, corrnptéla de Ytá-uaçú

pé-bae, «chaparla, chapa<lão». De ytá, 
«pedra, penha », uaçú, «grande», for
mando uma só palavra-· ytá-uaç:ú ou 
ita-guaçú, «penhasco, penha alta», pé, 
«ser chato», com a partícula bae (breve), 
para forrnar particípio e significando « O 

que». 

ltayaó.-~lorro, que serve de divisa 
aos mnnicipios de :::>. Luiz de Parahy
tinga, de Natividade e de Parahybuna 
pelo lado da freguezia do Bairro Alto. 

' . 

' 1 
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Itayaó, corruptéla <l e Ytá-yâóg, «morro 
granitico apartado». De yt6, «pedra, pp,-
nha», yâóg. «apartar». · 

Allusivo a · ser um morro isolado das 
outras elevações na 1nesma região. 

ltavúvú.-L·ogar em que foi edificada 
a extincta vílla de S. Felippe, 1600-1610. 
No territorio que depois constituiu· a 
circumscripção municipal de Sorocaba; 
tres leguas, mais ou menos, distante da 
cidade deste nome, ao norte. 

E' o n1esmo Itapebussú · e ltapurú. 
(Vide os nomes Itap·ebussú e Itapuvú). 
Itavuvú, corruptéla de Ytá-biy-biy , 

~ morro granitico muitissi1no baixo». De 
ytá, <e pedra, penha», bifJ, «baixo, não 
alto», repetido para exprimir superlativo. 

Allusivo a ser uma planície ou pla
nalto, pouco acima do nível das outras 
terras visinhas. 

ltl.-Affiuentes do rio Una da Aldêa, 
pela margem esquerda: no municipio 
de Iguape. 

Ha o Itingoçú e o Itimirim. 
Iti, corruptéla de Y-ty, «atado, cin

gido». De y, relativo, ty, «atar, cingir, 
apertar». 

Allusivo a correrem entre n1argens 
graníticas altas. 

Com effeit.o, esses rios correm entre 
rochas e sobre pedras, passando ás vezes 
por baixo destas. 

O primeiro, isto é, o Itingoçú, que é 
o !IHlior, é denominado por alguns tam
be1n Despraiado; mas o Despraiado é 
seu atlluente. 

(Vide o nome Despraiado). 
O segundo, isto é, o lti1nirini, que é 

o menor, é muito veloz na correnteza. 
Nascem no morro Guacunduba. 

ltinga.-Affluente do rio Bananal, 
pela margem esquerda: no municipio de 
Bananal. 

1-ty-nga, assim chamado este pequeno 
corrego por descer da serra Bocá?-na 
sobre leito de pedras brancas, e con1 
agua crystalina, formando u1na lindíssima 
cascata, que é avistada da cidade do 
Bananal . 

• 

I-ty-119a, «agua branca». De f. «aguai, 
ty, «branca», com o suffixo 1tga (breve), 
para formar supi,no. 

E «Agua Branca,, é o nome que o 
povo dá a esse curso d'agua. 

ltinga.-Pequeno ribeirão, de muitas 
voltas e sinuosidades, que liga a lagôa 
Aririáia ao rio deste mes1no no1ne: no 
rn unicipio de C~nanéa. 

Ha tarr1bem nessa mesma região a 
serra ]tinga. . 

En1bora soando quasi identicamente, 
tem significados diversos o non1e do ri
beirã,o e o nome da serra. 

I -ty-nga, no1ne do ribeirão, significa 
«agua branca». De i, ~agua~, ty, .-ser 
branco» , formando supino con1 nga (brevP). 

Allusi vo a ser crystalinli a agua. 
ltinga, nome da serra, é corruptéla 

de Y-ty-ngue. «pontada». De y, relativo, 
ty, «ponta», com ngue, o mesmo que 
cue, que nem sempre é particula de 
preterito, como neste caso. 

Allusivo a ter essa se~ra alguns picos. 

ltinga.-Lagôa, no município d~ So
rocaba. Redonda e formada em campo. 

]tinga, isto é, 1-ty-nga, significando 
ao mesmo tempo, por gracioso jogo lin
guístico, «agua presa> e «agua branca», 
corresponde perfeitamente aqs dous ca
racterísticos desse logar :- é uma lagôa 
de agua clara. De y, cagua)> , ty, «atar, 
pi:ender», e ty, «ser branco, claro~, com 
o suffixo 11ga (breve) para formar supino. 

ltituva.-Logar pedregoso, no rnuni
cipio de Araçariguama. 

Itituva, corrupção de Ytá-tib-a, «logar 
de pedras». De ytá, «pedra,, tib, «logar 
das cousas», com o accrescimo de a 
(breve) por acabar em consoante. 

O i de tib tem pronuncia guttural. 
Com effeito, nesse logar ha muitas 

pedras e grandes. 

ltrápuá.-Varzea extensa, á margem 
esquerda do rio Tamanduatehy: no mu- · 
nicipio de S. Bernardo . . 

Itrapuá, corrupção de Ytiapii-á~-<dogar 
em que se accumulam detritos vegetaes>. 

.. 
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De ytia~ii, «detritos vegetaes arrojados», 
. á, «colher». 

Allusivo a amontoarem-~e nessa var
zea detritos vegetaes que as aguas do 
rio ahi arl'ojam e deixam. 

Em alguns titulos de terras dão este 
nome ao . ribeirão Oassaqukra; mas é 
.confusão. 

ltú.-Cidade situada na planicie Pi
rapitinguy,; e, em um dos lados da po
voação está o ribeirão Ca1:acatinga. 

Dista uma legua, mais ou menos, do 
itú-guava, «salto grande». De i-tú, «salto, 
golpe, quéda. d'agua», guaçú. « grancle, 
largo». 

O .salto tem a altura de 9m,75; e as 
aguas despenha1n-se saturando de eva
porações o ar. 

O nome Itú ficou á povoação, sen1 o 
.accrescimo da palavra guaçú. 

O salto é no rio Tieté; e hoje ha 
neste logar uma freguezia com a invo
cação de N. S. do Mont'serrate, e com 
o non1e Salto de ltú, cuja prosperidade 
em fabricas de tecidos e de papel vae 
fazendo sobrepujar a velha cidade, aliás 
·muito bem edificada e com boas igrejas. 

Tambem com o nome de Itú ha um 
curto corrego que afflúe · no ribeirão 
Branco: no municipio de S. Vicente. 

E' uma simples cachoeira que se der
rama · naquelle ribeirão. 

· lt\Jpéba-E' o mesmo que ltupéva; 
· Iii'as corruptéla maior. 

(Vide o nome Itupéva). 

ltupanema- Cachoeiras no rio Tieté. 
(Vide o nome ltapema). 

ltu pema.-São as mesmas cachoei
ras no rio Tieté, com o nome Itapema 
ou Itúpanema. 

(Vide o nome Itapema). 
F. DE OLIVEIRA BARBOSA, nas No

ticias da capitania de S. Paulo, eseriptas 
em 1792, escreveu Itapêma. 

ltupéva.-Afiluente do rio Mogy
gitassú, pe_la margem direita: entre os 
municípios de S. João da . Boa Vista, d~ 

M?gy-guassú e de Mogy-mirim. Hoje é 
mais conhecido pelo nome R-io das Pe
dras, por ser encachoeirado. 

Corredeira, no tnesmo rio Mogy-guas
sú, á fóz <laquelle seu affluente. 

Cachoeira, no rio Tieté, logo abaixo 
da que é nomeada A.racanguassú. 

Cachoeira, no rio Jundiahil, ainda no 
~ 

m unicipio, deste non1e, mais conhecida 
por Itupéba. Neste logar ha u1na esta
ção da linha ferrea ituana. 

Il11péra, corrupção de Y- ly-ipé-bo, 
« logar de rn.uitas pontas». De y, rela
tivo, ty, «ponta», -ipé, «muitas», com a 
particula bo (breve) para exprimir logar. 
Por contracção, Y-ty-'pé-bo. 
_ E' e2te y-ty, com som guttural, que 

significa «arrecife». 
Y-ty-péb-a, significando «ponta chata», 

seria um não senso. Sôa quasi identi
camente como Y-ty-'pé-bo; mas não si
gnifica o mesmo que este. O indigena 
qaiz apenas a8signalar as «pontas» ou 
«arrecifes». · 

A corredeira Itupéva, no rio Mogy
guassú, tem arrecif es. 

ltupirú.-Cachoeíras no rio Tieté. Ha 
a maior, alguns kilametros abaixo do 
saltête Itúpanern.a. Ha a menor, pouco 
antes do salto ltapúra. 

A primeira é assignalada, comparati
vamente á outra, com o superlativo Matu
eté-i, «muitissimo», para exprimir maior 
perigo. Este Matu-eté-i passou a ser 
Matto-seeco ! 

A segunda é tam bem perigosa, mas 
não tanto como aquell.a: é passada a 
meia carga. 

Alguns têm traduzido Itupirú em «Ilha 
~ecca» ! Não ha duvida que pirú signi
fica «Secco, enxuto»; mas não se trata 
de pirú. 

Itupirú, corruptéla de Y-tu-pi-rtt, 
«arrecifes e rodoinoinhos». De y, relati
vo, ty, «ponta», pi, «fundo, centro», rii, 
«revolver-se, revolução sobre si mesmo». 

Não deve ser confundido y-ty com 
i-tú, embora soando quasi o mesmo; 
porque o y tem pronuncia guttural, com 
o som de u fechado. 
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Do mesmo mo,lo o ·it de rü tem a 
pronuncia guttural, co111 o som de u fe
chado. 

Y-tá significa «pontas» , ao passo que 
i-tú significa «quéda d'agua ». 

ltuparananga.- Salto no rio Soro. 
caba, ao descer a serra 8 . Francisco. 

Ituparananga, corruptéla de Itú-pa
ranã-nga, «estrondosa quéda d'agua l> . 
De i·tú, «quéda d~agua » , paranã, «fazer 
estrondo, ruido grande» , com o suffixo 
nga (breve) para formar :-;upino. 

Alguns escrevem, ainda mais inc.or
rectamente, Tuparananga. 

E já li Ituparanga! 
Allusivo ao estrepito que, nessa quéda, 

entre medonhos despenhadeiros, as aguas 
fazem, contorcendo-se e deixando esca
par evaporações neblinas. 

· ltutinga-Affluente do rio Itapa
nhaú, pela marge1n esquerda: no mu
nicipio de Santos. 

Itut·inga, corruptéla de Itú-ty-nga, 
«quéda d'agua, atada>. De i-tú, «quéda 
d'agua l> , ty, «atar», com o suffixo nga 
(breve), para forqiar supino. 
· A.llusivo a fonnar cascata com tres 
lindos saltos, que se avistarn do oceano . 

.. 
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ltutinga.-Cascata que as aguas do 
R io das J>edras formam na serra Cu
batão: municipio de Santos. 

I tutinga, corruptéla de ltú-ty-nga, 
«quéda d'agua~ atada». De i-tú, «quéda 
d'agua », ty, «atar», com o suffixo nga 
(breve), para formar supino. 

Allush·o a cahir, apertada entre pe
nhascos, formando em apparencia, de 
longe, uma larga fita branca ou uma 
laniina de prata. 

O significado «cachoeira branca» é 
sirr1plesn1ente utn não senso; porquanto 
não ha cascata ou quéda em que a 
agua não se mostre branca. 

ltuveráva-Serrote, nos municipios 
de Conceiçªo dos Guarulhos e de Na
zareth, aos quaes serve de divisa. 

l tuveráva é cprruptéla de Ytá-beráb
a. (*) 

(\'ide ó nome Itáberába). 

(') Ultimamente deram nome semelhante ao munici
pio do Carmo da Franca. 

lvaparanduva. - E' o mesmo 
Guapurundúba. 

(Vide o nome Guapurundúba). , 

, 
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