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A guisa de prefacio 

O trabalho que ora apresentan1os é u1u s ilnples t• nsaio. 
Seu princ ipal obj ectivo é provocar a critica dos co1npetontes. 
Sobre o assurnpto pouco se tem escrip Lo . AJ e1n do precioso 
estudo dr 'rhcorloro Sampaio - O Tupi na {;eopraphia LVa
r i onal - , que 1·egistra algun8 non1cR ela g P-ographia sul-rio
grandentie, ha o dn Alfredo dn Carvalho - Tuponyrnicis t'upis 
no Rio Gran1de do Sul - quB m.enciona. 1 ?5 nomes. a penas. 

Em nosso trabalh o: sú111ente na letra ( '. rl'gistran1os 150 
,·ocabulos e na letra /~ 170, colh idos e1n disersas obras <' 
1nappas, desde o a nno do 1645, e que vão rnf~ 11cionadas na. 
fJib liographia. l\lem di sso, fazerr1os, tanto quanto 11os per
mittiu o trmpo C' o espaço que aqui devemos occupar. un1a 
cl iscripção n1inuciosa das cidades, villas, povoados, luga res, 
rios, arroios e srr1·as, e damos uma pequena 1non.ograph ia de 
cada. rnunicip1o 0studado. · 

Corn C'ssa feição é este o prin1riro t raba lho que a ppa rece 
~obre o Rio Grande do Sul e por isso, indn bitavelmr ntl' , ha 
de ter aJgun1as falhas. 

11'/arti u .. ~._. o erninen'Le sabio, a que1n a nos~a pa tria tan to 
dr ve, em sua interessan te diRsePtação Con10 se deve esr'rever o 
// istoria rio Br asil, disse quC' ,,corno documento ·m a is geral e 
roais significativo deve se1· considera.da a ling'Ua dos ind'ios. 
Pr.squiza.s nesta actualmente tão pouco cultivada esph.era não 
podem jamais ser sufficientemente r·rcomm cnrlada s, P tanto 
mais qn" as 11 uguas arnericanas não cessan1 de acha r-sr con
ti 11 uanH' 1 il r en1 un1R cr•rt.fl /u silo . dP sort0 que alg-umas dr llas 
rn1 hr<:' \' f' 1·slarã o i11l eiraHH'1llc exLincla.s.'; 

1 1~ o douto Tlt. Sarn .. paio acerrscPnta: .,()ua rHlo i~~n não 
basta:-;sc· ; qtH:~n1 ,·, q1H1

• Yiajando a 110::;:-; a t et·1·a. 11ão ~P lo1n arú 
dP euriosidaflr H 1uais j nstil' icadu t' 11iio indagarú p elo . signi 
ficado d<.• Lan to;-; no tnns ha.r·baros app l Í('ado:-: an-s luga1' 1 ~s. ás 
J' Pg'l OP!" <j l ll' YH.l ' n lt'Yê:lf'Ssando ? 

• 
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,,Quem de nós não terá, por· vezes, inquirido polo signi 
ficado d<' tantos no1ncs cx tranhos, cuja pronunciação já corr•~ 
adulter:ada e cujo sentido já ningue1n comp1·ehende?" 

São de Varnhagen os seguintes conceitos, cxternados nos 
Ureves Co1nmentarios á obra de Gabriel Soares, - Tratado 
descriptivo do Brasil: ao se r.efe1·ir á faina destruiclol'a e co 11 -
l'usa dos estropiadores da lingua indigena: 

"Sernambitibi ou Serna,mbitiba, segundo a etymologia , 
é o verdadeiro nome do rio que ele tantos modos se tem escripto . 
Cazal (ou o escripto que o guiou )chegou a adulterar este 
uome, não só em S'i'lnão de Tyba (II, p . 71 ), como logo depois 
(II, pag. 78) em João de Tyba ! Estas e outras hão de chegai· 
a convencer os nossos governos de que o conhecim0nto de 
um· pouco da língua indígena- é para. nós tão importante, para 
nõo esc1'evf•r1nos disparates, como o de um pouco de grego 
e latin1. A lingua guarani já está reduzida a escripta, e 
salva. de perecer de todo, gr.aças sobr.e tudo ao Thesouro e ü 
Arte e Vocabulario de Montoya. E se não tratarmos de reim
primir estes livros e de os estudar, um dia os vindouros o 
farão; e nos chamarão a juízo por muitos .erros em que hou
vermos çahido por nossa ignorancia; e por ventura por um 
pouco de philaucia em termos por linguas sabias e aristocra
f ica.s unicamente o grego e o latim." 

r.Ph. Sampaio, a. proposito do mesmo assu1nptb, ci ta estes 
dois casos typicos: ~·º nome Nhandui. de um chefe da tribu 
selvagen1 da Parahyba, significando - - enia pequena, ou fi 
guradamente habil corredor, converteu-se em .Jean · Dovy, na 
obra de Roulox Baro e é latinisa.do em .landovius ·na obra (l p 
Rarlaeus. 

~,Do nome Paracauri, que quer dizer - papagainho, depois 
alle1·a.do para Percaauri , com que se desig-nava nos antigos 
roteiros. tuna ponta de terra ao sul do Recife de Pernambuco, 
se fez mais tarde Pero Cavarim, como se. lê em o Roteiro do 
Brasil de Gariel Soares, e dépois ainda a)terarlo para Pero 
r:abariqo, como se fôra inteção dos povoadores de perpetuar 
naquella aliás obscura localidadr, o nome fi e alguma nota-
hilidade daquelles tempos." · . 

F'oi pensando nestes factos o rn.f'ditando sobre os judiciosos 
conceitos de Martius e de Varnhagen, que, ao relatarmos o 
projecto dos estatutos de nosso Instituto , incluimos em suas 
cogitações, o cultivo da lingua. dos indígenas. 

E como testemunho da sinceridade e da convicção c'om 
que pensamos 8obre o assumplo, ap1·esenta.mos este mo
desto ensaio. 

Souza Docca. ___ .. 
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1\.CEGUA. - eorr. yaci-guá, valle da lua, ceio da lua. 
Serra no municipio de Bagé, se estende de SE. para NO. desde a 
Serra Geral até a Republica Oriental do Uruguay, com a qual 
nos serve de cli,·isa. Em seu dorso estão plantaqos os rnarcos 
divisorios. 1,em ()21.m de alt. 

Co1n aquelle nome .existe uma importante zona prt~t.01·il 
no referido município de Bagé, onde possuiu u1na fa
zenda de criação o brigadeiro 1\ strogildo Perreira da Costa, 
Este illustre riograndense, pelos relevantes serviços prestados 
ao paiz, es pecialmente na guerra. com o Paraguay, foi. agra
ciado, pelo governo jn1perial: com o titulo de Barã<? de Accguá. 

ACJ~GuÃ-CrlICO - e. yaci-,quá (valle da lua~ <'n1 tupi ) 
e chico (pequeno na lingua hcspanhola). Cerro n o nn1nicipio 
de Bagé, proximo á linha clivisoria, aos 31° 52' 52" 74 ctc Lat. S. 
e 11Ü° 55' '19" 92 rl c Long. O. o e. F,ngenharia l'SCl'PVeU 

A ceguachia. 
1\.CRE - co1·r. aki.r-y, 1·io verde. Linh<l co lonial 110 rnu

nicipio de Santo Angelo. 

1\GuA PÉ - corr. guapé. M. Soares deu a traducção á 
11guapé de redondo e chato , alludinclo ás folhas das nymphéas 
que abundam em nossas lagoas. A.g·uá ou guá) redondo , cir
cular'., cnrvo; pé, eontr. de peha, chato , plano, nivelado. 1~:' 
o aguap{" urna especie de lyrio aquatico, de branca~ t'lôres, 
com o calice da corolla ás vrz<'s roxo, ás vezes roseo. Diz o 
dr. Bernardino de Souza : .. O aguapó é uma trama P lPcido 

· vegetal corr1poslo de plantas aquaticas que n1edram n supe1·
i'icie das aguas dos lagos ou pantanaes, e que, unindo-se e 
aµresilhando-se, l'ormam seguro estendal , que sustenta até uTn 
hornen1 deitado sobr·c o mesn1 0." 

Existem no Rio Grande do Sul dois arroios con1 aquelJe 
nom e. U1n clelle$ corre no rnunicipio de Co nceição do Ar·roío 
t· desagua na lagoa Palmitar, (Í o outro no.sce na estaqcia de 
Bella Vista, .en1 um dos contral'ortes da serra de S. Martinho, 
e depois de r·egar parte do tnunicipio de Julio de Castilhos, ~t~ 
lança na margern dírr ita do Toropy, abaixo da foz do Caneleira . 

. .. ··· . : . 
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1\0UA Pl~rrY - e. aguapé-y_. rio dos aguapés ou das 
11yn1pheas. i-\rrojo uo rr1u1ricjpio de 8. llorja . IC n1aís co-
11heci<lo po1· Piauhy. \'id. e$te nome. 

ALBEl-lY - A.ssin1 JJ.1S) Ca1nargo, Varela, Max Bes. e 
Oct. Faw. rt1gisll·an1: orraclan1ente, a antiga denonlinação uo 
actual rio Guarita. O engano desses autores ou talvez do 
primei r·o dc11es vorr1, sern dnvida, da cousuHa ao ~fappa n1a-
11uscri plo construido pelos Goinmissarios hPspanhoes, depois 
da sPgunda. dcmarcaçção, onde fjgura aquella designação, por 
have1· sirlo lomado por il l u. letra jlf cio 1101ne l\l[beruy, con10 
era então chamado aquelle rio: Yislo cp1e aqnella letra tem nos 
rnappas antigos osla l"or1na -· 111 , 1nui sen1elhallle a AI) o que 
trn1 occasionado 1nuilas confusõrs. \'id. _-,.,.fber-uy. 

A LBC'PIAH!-. - 1\ ssün figura 110 Jna ppa de Caúre1·: o 
nome do a.ct ual 1·i o Sar Lla llosa, cerlarnente por· engano do 
copista ou do gravador. ao lei· a denorninação l11ibutiah y, 
dnda u.o nH'sn10 rio pe.los den1arcnclorc'8 d(' 1750. /) / 1 S co piou 
('aúrer. 

J\ LBC l1, l iH\·. - Tnco1·rt· 11do no erro aci1na rf'fe1·ido quando 
ll'aLan1os do I\lhC'r·y, üito t'·: lon1undo por A l a lrt.ra Nl, Silv. 
P0ixoto assitn r egistron o nome do actual rio Ccnna11dahy: 
('ln ve1. deAfbutuhy> co1no era conheciclo uo seculo XIX. l)AS 
f ' f'arola, copiara1u o autor citado. ~o '\1appa demonstrativo 
da linha de operaçõet> do <'XcrcHo in1perjaJ no anno de l81v1 
1' 11<> 11f appa A ryfntino ele 1865. tamb0n1 se lê A lbutiahy. 

A1\'f1\ NOHA. - }\ ssim se lê no Niappa da Comaeca ele Pn.1-
nias~ no de Cunha Lopes e no da DOP., o uü'me do arroio Man.1,1,á. 

,.\ KA.Nnl-H\·. - Rstá a ssim escrípto o no1ne dolnhancluhy, 
ria cour.es~ílo de ses1naria. feita, errt 181G, a Antonio J o~A 
J\1o n tciro. 

A ND 1;B )_-. - ·- l1~stú assi1n escripto o no1ne do Inlio ndufl u. 
r H1 con crssun dr. se>sn11n·ia feita. em 1818. ª' T-lieleno1 Maria 
dn SjJva. 

/\NrTt\C UA ·- r. anhã-quâ, o buraco do pl1t1ntasma. 
_,1 nhâ on anhangá. con10 esrrPvcu G. Dias. si~ni rica gPnio on 
<'~pirito que voa. 

Con1 <HjHPlle 1101ne existe unta cachoeira no rnunicipio de 
S. Thiago do Boqueirão. l'orn1acla por tnn lributario do 
1 !aeuruby. 

1\ N:\ ClB,\. - ,,.\:;~in1 l'slá graphado 110 inappa clt' Reyes) 
n 1101n(' do I nha'ndif ú ) aJfluen te do .J aguary. 

A~A.COl-lA. - Assi rn PRtá grapha.do no ,~·a.pva A tgenti110 
o 11onH' tlo lnhacorá. 

/\HA ÇA - e. ara-o.ço. es tação , époua.. S('gundo JJ. naeta?to 
<pH' allribue esse l.ermo a uma a Ilusão ao facto <le apparec(1 r 
o f1·u<'lo cl.o psidium <'n1 tempo proprio. Ap. Porto A legr<» 
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porém, coro uquclla sagacidade e pc.uctração que lhe eram 
peculiares, depo is de referir que os inchgena.s b1•asileiros davam 
á goiaba o nome de aràçá-guassú P que ao a1·açá propria
rnont<' dilo chamava1n a.raçá-mirin1, diz: ,,Quen1 observar a 
~oiabeira e o araçazeiro com a lgu1na attenção ha de notar 
que seu::; rarnos. cruza11do-se, forn1an1 figuras quadrilateraes, 
'<'ríladeiros pura lclogrammos. Parcce-n1e que esta tetragomia· 
lão visível não t'scapou ao olhar penetrante do indio. Assim 
n eaçá con1por-su-ú. rle ara por 'ibirá que, alem ele significar 
arvore designa. ainda páo, madeira, galho etc., e de haçá=taçá, 
passar, atrav<'ssar. Araçá, pois, quer dizer arvore rle galhos 
cp1e se atr.avcssa1n, que se cruzarn. 

Com aqucllc llome existem no Rio Q.rande do Sul os cinco 
HIToíos seguinLes: affluente elo \Taecacahy ~1irim , no 1nuni
<·j pjo de Cachoeira; al'íluen te do Castelhano no mnnicipio de 
\'enancio A~-res; affluente do Gravatahy, no município deste 
11om e ; aft'lucnto do Fão no mnnicipio de Lagead o; aff'luente 
do Guahyba no municipjo de Porto Alegrr e serve de divisa 
Pntre este nTnnicipio e o {lc Dores de Ca1naquam, onde nasce, 
drsde o ponto cn1 qne recebe as a.guas do Guarái até sua em
boccadura.. Corre, segundo {)QP., prin1eiramente de O. para 
I'~ e depois na direcção de ~E a.té sr lançar no Guahyba. 
r:unha Lopes o figura na. dir0cção NE desde a. na scente até 
a foz e dú-lhf' o rurso dr f)O Klm s. DOP. atlribue-lhe 
1ncnos 15. 

i\ inda. no Lngca.do exi ste1n con1 o non1e de A rrrçâ, unia 
1 ~strada e un.1n linha colonial r no rnunicipio de Cachoeira 
uma extensa varzca o uma picada.; rrn S. Leopoldo um capão 
P em Porto A10gr0 um passo, no arroio do n}esrno nome. 

AR.ARIOA corr- a.rara-içá, o tronco das araras. An-
1.iga. denominação do actual \ Taccacahy Miriin. No ]fappa 
tias (;ortes,. f'igura com esse norn c o act.ual rio 'Purvo . 

.. 4A.. noYa linha divisoria n10rirlional" escr eveu Rio Bra nco, 
.. drpois de alcan ça r: partindo elo mar~ as cabrceira.s dos r ios 
qnr correm. para o Rio (}randr e .T acuhy, seguia por ellas, 
passava por cima do rio Araricá, aJl'luente do Jacuhy e das do 
Piratini e IhhniJJy , affluentes do Ül'nguay r seguia até a 
rnargen1 esquerda deste rj o r1n frpn l.r. a l'oz do Pepery-Guaçü." 

ARARlTPÁ corr. a.rara-upá, a lagoa das ar'ara.s. O 
('Oncgo Gay. porén1: traduziu : cama do dja. Por C'~sc non1e 
t•ra conhecido o ilct.ual a1Toio Sujo, tributario do t ~ruguay: 
1-'cgundo se vr no n1appa que acompanha os Annacs de S. Leo
poldo, e no den1ous.trativo da linha de. op0raçõcs do c•xercito 
imperial no anJlO de 1841 . 

.. AJlA RY - corr. arara-i, ararazinha. Logar» cochilh a e 
fazenda no n1ur 1j<' i pio de S. Luiz Gonzaga. A hi j aos 28° 17' 45" 

/ 
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de Lat. S. e aos 11 º 42' 40" Long. O do Rio, foi locado um ponto , 
exclusivamente com o fim de resolver o problema da visibili
dade Caçador - S. Luiz. 

ARERUNGlJÁ - corr. arara-anguá, o rumor· das araras 
ou dos papagaios. Antiga denominação do actual rio 
lnha,nduhy. 

ASSlJHY - e. a.çú-y, sanga grande. Sanga tributaria do 
Chimbocuzinho. Corre rntre as estradil s de S. Borja e a dos 
Coqueiros. 

B1\BERAQUÁ. - Assim Oct. Par. r egistrou o norne da. 
serra de Baeberaquá. O Capitão Lauro cl 'Olivej ra, no relato rio 
que apresentou ao chefe da C. C. G. B. , adoptou aquella graphia .. 

.B1\BIRACUÁ. - Está assim escripto o nome do cerro de 
Raeberaquá, na concessão de sesmaria feita, em 1789, a i\m
brosio J osé de :F'reitas. Na concessão de sesmaria feita, em 
1790, ao padre J osé Ignacio dos Santos Pereira, está tambem 
assjn1 escripto o nome ela , serra de naeberaquá. 

BAC1\CAHIQUI\. - Assim Cunha Lopes e DOP. re
g istram o nome da lagôo Vaccayquá. 

BACA.CAH'Y-G.UAZt:·. - A.ssim figura o norne do Vacca
cah1J no Mappa n1anuscrj pto ('Onstruido pelos commiss.arios 
hespanhoes. depojs da segunda demarcação. 

BACACA.HY MINI. - Assim está registrado o norne do 
Vaccacahy M·ir i rn, no rnappa acima referido r no Dia.rio da 
Ex pedição do Gomes Freire de A.ndrada. 

BACCA ·vERA. - Palavra hybrida. e. vacca-berá, vacca 
luzidia ou vacca gorda: se ton1a1'n1os luzidio corr10 alluzão ao 
pPJlo da rez gorda. 

Oochilha no municipio de .Tulio de Castlhos. 
BACOPARY. - Nome commum de varias especi.es de 

a1·vores e arbustos per.tencentes a diversas fan1ilias. ~ A exis
tente no Rio de .T aneiro diz B. Rhoan que {> uma guttifera 
( garcinia brasiliensis) e a de Goyaz, segundo St. Hil. é uma 
sapota.cea. -

A. ulrte, regislrou t res especiC's : bacorpary do campo ( ca
lipso campestris) ). bacopary da C'apoeira. e bacopary do matto, 
ambos dA.s gnttiferas. Al. Pinto, tambem menciona essas tres . 
espec1es. 

Neslc Estado existe o bacopary do campo e o do matto. 
Seus fructos são mui apreciados. Tanto a casca do f'r.ucto 
como a da arvore são empregados em gargarej os, como es
pecifico contra as inflammaçõcs da garganta (J. Dutra). 

Bacopary ó, segundo Th. Sampaio, alt. de ibacurupari, 
que· por sua vez é corr. de yba-curú-pari, u fructo revestido 
de pontas ou cheio de asperezas (Platonia insigriis). 
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A platonia insignis de 1'1lart. é o bacory ou baceuari bra
siliensis e não o bacopary (Rheedia gardeneriana) que ell e 
chama bacoparé, bacuri inindo brasiliens. 

Teschauer registra que a 'Rh eedia. rnacrophíla é que é o 
bacopary. Para Mart. a Rb oedia macrophila é o bacuri ou 
bacori-pari paracusitun, que ultinge até 16 rnetros de altura, 
emquanto que o bacopary raramente ~e eleva a, F> metros. 

B. Pena o confunde com o buranheu. 
O Jructo do bacopary apresenta as vezes em sua casca 

l'ugosidades ou asperezas, ern consequencia, se1n duvirla, de 
alguma alteração, visto qu e. normahnen tr sua casca f~ lisa e 
lnstrosa. 

Nlartius registrou en1 ~cu Glossaria /jinguar'Unl, Hrasi
liensis que bacori ou bacury é contracção de bacopary e que esta 
arvorc é a platonia insi,gnis. Na Flora Rrasiliensi s, porém , 
~xistem , bern car·acterisadas, as distinc(~ões que ac ima .re
gistramos. 

Possuimos o exemplar de La Rep'Ublica. del Paraq'Ua'y por 
du Graty, que pertenceu á f\pµolina.rio Porto Alegre. Este 
erudito americani sta annotou ü pag. 295 desse livro. na pa
lavra Pac'Uri, que a ar.vore conhecida. por esse norne:' no Para
t?Uay, é a que denominamos bacopa1·y. 

Claudio ;\bbcnville na llistoire de la ilf'ission des Ca7ntc'i'ln 
de l'isle de A-faragnon (Paris~ 1614) á pag. 222 dá o nome de 
par·oury á arvore que ~artinf-\ dC'nominon Platonia insignis. 

No Rio Gra.ndo do Sul existem dois lngares com o nome 
de Bacopary: um no 1nunici pio de Conorição do Ar·roio e o 
out1·0, no de J\ilontonegro. 

BARBERAQUA - e. bae-berá-qúa, o buraco da:; cou sas 
brilha.n tes. Serra. Constituo, segundo alguns geographos uma 
rami f'i cacão da Cochilha Grande. desde o cerro das Palmas ' , 
até ao do Tabolciro. O dr. Simch. porérrl. opina que ~ um 
esgalhHmento da Serra do f.lrr·val, e fundamenta seu juízo na 
constituição geologica daquPl.IR. serra, que ó formada dr schisto~ 
crys tall inos e phylli tos. 

A referida serra se estend<' na d ireceilo ~. 8. 1• srrve dr 
divi sa r ntre os municipios de LaY1·a~ e S. Gabriel. 

HAGÉ - alt. ibagé, que é corr. <i l' l" -1Jaqé, o r"io do feiti 
ceiro ou do solital'io. Em rr1cados do X VTTT ~ecnlo vivia em 
um cerro proxjmo á actnal cidade de Bagé: um Y(•I ho iudjo 
charrua. que não obstante viver isolado: era doei L tt·atavel e 
hospita leiro , segundo a tradição, o que: entrelanlo. não in1pedia 
que fosse temido e respeitado. O pequeno arroio (]lle desce 
do lado oriental do cerro onde o velho charrua tinha sua oca, 
era então conhecido por Ybagé_, segundo se lê em antigos do
cumentos exi stentes no arch i vo publico deste gstado. 
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O mnnici pio do Bagé, que fica. situado e1n n ossa f1·onteira 
co1n a Republica Orjental do l Jruguay: é u1n dos maiR ünpor
lantes elo Estado elo Rio Grande do Sul. Sua. c:;éde é na formosa 
<.:idacte dr ~eu nome e qu e occupa entre suas p1·inci paes irmãs 
nm logar de dC':.; laque, não só pela população corno pela 
belleza d<· suas construcções. Está assentada em unH:t emi 
nencia dr 209 1nrt.ros soln·c o nivel do mar. 

,,~, ba1d1ada pelo arroio que lhe deu o non1e e que é l.ribu-
1 ario cln Rjo :Kegro, onde se lançia ~ depojs de nn1 r.nrso de 5 
k.iJ01nctr·os r:ta direcçã.o <l e N. paPa S. 

Ai11da corn o nome de Bagé existe proxin10 à 1.·pferida 
<- idad <' n1 11 cerro <' duas estações de estr ada ele ferro: lnna da 
l'. A. r. 110 I\Jn1. ;)81: ra rnal de Bagc\ e a ontra <la Southern_. 
110 Khn . ~283 . 

1\ ridadP d0 Bagé leve sua or igem en1 uns ranchos a.li 
deixados. e1n 1811. pelo <'Xercitd qne sob o commando de 
d. Diogo clr Souz1-l, seguiu pa.ra o E~:;Lado Oriental do Uruguay, 
t 11n soccot·ro do vice-rei Xn.vicr Elio . Ao rancho que pp,rtrnccu 
no então coron el All'xandrr l ~loy Po1·t.cl1i }. que fa.lleoeu uo posto 
de n1arr ·hul ele Pxercito rn1 1 838~ l'oi recolhida a iinagem de 
S. SPba:-;I iii o, para ahi 1L'ansportarl a do povoado deste nom P. 

l·~n1 t8'14 f'o i c1·earlo o curai o el e S. Sebastião dr. Ragé; 
l'Ut 18ii.(), IC'i 1.1.º <>4·. ele 5 de junho: foj el evada. ri enLPgnria ele 
villa. com o UH\sn10 non1P. Elevada <l cidacl<' prla 1Pi 11.º 443 
de 15 dr dezen1bro dr 1859. 

J\o ser C['cado ·o rnunicipio pela lei p rov incial 11.0 65, de 
'.°'} de .i11nhu de 184G~ foi es tabelecido que seus habitantes fica
Yam obri~a.dos a construir. coadjuvados peJa rcspect.iva ca1nara. 
a sua c·u8la e scn1 auxilio <lo cofre provincial: a Oa8a da 
( ;am111'ft (' A Cadeia. 

Os li1ni'tes do actual .1nunicipio de Bagé são os ~egu1 ntes: 
eom Cnçnpava. p0lo Ca.n1aquam elo Sul: desde a fóz do arroio 
~YC'lha<'o até a do Ca1naqnam do llilario: con1 L.aYr·us: ainda 
pelo i·cfcr.iclo Cn n1aquan) desde o ult.i1no ponto citnrlo ú en1-
hoccad111·a do Jbii·á-Mrün e dahi at.é o ponto e1n qu o PS I.e cort,a. 
o m c.l'idiano cl r 11.0

; com D. Pcd1·ito a inda pelo [birá N[irin1 
n Ir su as nascrn l<'S f' cl'ah i pela rs'IJ~ada geral, qne sr pxtende 
ao longo ela Cochilha de l-Iaedo at<' encontrar n frontrira com 
a Hcpubli ca. do Estado Orierüal do l :ruguay; com este paiz, 
1 >ela r<'specUva J inha dívisoria desde o ponto em que ó cortada 
por aqu cJla esiru<la. até a barra do Candiota: com o municipio 
do Hcrval. pelo rnencio!lado Oandiota,. qur ainda o s.epara 
do municipjo de Pinheiro i\t1achado, desde suas nascentes na 
(·och.ilhR de Santo .A.ntonio Velh o e da.hj pelo Velhaco a.te'.> sua 
ha~·ru 110 Carnaquan1 do Snl. 

f 
• 
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Os Ll·11renos do Bagú são de f or1nação primitiva, do pe
r iodo carnbria110 o carbonH'oro. Quauto á natureza são suas 
tei·ras argillo-caJcurco-humosas. argillo-selicosa~ . Co11sl.am em 
sua maioria dP <'xcellenle~ campos de criaçtio , onde Yive1n 
rnjlhares de' bovinos, e<1uinos r 1anigeros: elas 1n1.ús a.f'arnadas 
r·aç~as. 

O 1Prritodo do n1uni cipio en1 apl'eço é 01Hlulado. Ps 1 wcial ~ 
1ncnte ao ~. en1 todo o leilo do Can1aquam. qnc ahi cot'r'l' cn1 
a.lti tudes de 300 rnctros; no centro se .eleva ató cerca dr 600 
metros ; na divisa com a Republica do l Jruguay a cer·ea (lc 
200 e a L. baixa de 200 para menos de 100, <'spccialmente 110 

<'Urso inferior do Candiota. Nos J]n1ites com a Republi ca do 
l Jruguay predomiuam os banhados 0 b en1 ossin1 ao ]ougo do 
leito do Pirahy l' nas caheceir'as elos uUin1os afflurnlcs da. 
margem rsquerda do Rio Negro en1 nosso l.crritorio. 

Posicão astrononiica. São as seguinles ns coordPnadas 
da cidacl r <' d e- ontros pontos dQ mnnicipio: 

Ci<ladc (igrc.ja1 : .... 31º 20' J.'f'' d e LaL. 8. f' 10" f>;) ' :38'" dP.~ ~ung. O. 

Cerro dr Bagé :. . . . . :H º 21' -13'' de Lal. ~. <' 10º :37' i ·'l" d0 Lnng. O. 
Cer ro do l'a iva: . ... 3·l º3t':2l" G~ dc Lal. !::l . e 11" 1G':H "'i5 d r L ong.O. 

Umbu: ....... . .. . . 3'.l º 35' 2·l" 1.5 de Lat . 8. e lOº 54' SO" 57 d 0 L on g. O. 
Accguu Cl1 ico : ... .. . :31 º 52' 02" 71 ele Lal. :->. e 10~ !5!'5' 19" 92 <I<' Long. O. 

'J'.rcs Ce t' ro8 : . . . . . . . . 3 l º 09' 37" J 4 d<' Lat. S. e 
CrtT O (]o Mal CrPa<lo : :JOº 5Y !li•" OJ d 0 L at. s. (' 10<' :30' :,y' J,7 cl!' Long. O . 

.11 /thuetria. A8 alfatudes dos divcr!:;OS ponLos do inun1-
cipio rs tão entre 100 metros atP cerca de 600: ito centro. (Scr1·a 
rlr San La rr ccla.). 

J-lyr/1·ogra11hú1.. O sys l.en1a h ydeographico elo n1n1licipio 
de Bug<'~ prr1ence urna pequena part.e á bacia oecidrn l'a1 do 
l~slado. qur n.b lcn1 como r.epresenlante o Rio l\egro <' seus 
af'flue11l<'s, e á bucja oriental : representa.da por pa1'tc do Oa
r!laquarn (\ cto .f aguarão. (Vide estes uomes ). 

Os affluenlí's do Rio Ne.gro ern 11osso territor]o são (ni. d. ) : 

o) Quebrar-110. nasce na Serra ele Santa Tecla. dondr 
drscc rurno a SSO. , recebendo pela n1. d. o Quebrachjnho. 
Heu eu rso ó de 8f) Klrns. 

11 ) Ha,ge (Vide este no1ne). 
r) Hanhado do Salso. 
<l) líanhado do Rocarl'a. 
e) 1·io Pira.hy (Vide este 11ou1e). 
/) a1·1·oio ,"'). Luiz, qnP nos serve de Jirní l.P ("º'º a llcpublíca 

do l Trugnar. 
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Pr la m. e. recebe o Rio Negro entre outros tributarios: 
g) sanga dos Gabrieis que nasce no l -;mbú e corre para NO. 
h) sanga do Salso do meio. 
Os tributarios da bacia secundaria do Camaquan1 no mu

nici pio de Bagé são os seguintes, todos na n1argem di1".eita : 
a) Tigre, nasce na Serra de Santa rrecla e corre para N. 

a.té sua foz, depois de un1 cur!::iO de cerca. de 35 I<hns.; recebe 
o Colorado pela m. e. e o banhado do F'orno \ 7clh o, pela m. d. 

b) Arro·io do 'Afeio, com 10 l(lms. dB cnrsó, correT1do 
dB S. pa1·a .N. 

e) ar.roio das Palmas, nasce na Serra de Santa r_r ecla e 
co1·re paI'a N. até sua foz; recebe na m. e. o 'rrahiras. Seu 
eurso é de 39 Klms., pelos dados da C. C. G. B. Segundo D(JP. 
P C. Engenharia, cerca de 35. 

d) Lagea.do, com 10 J{lms. de cur8o, cor'l'enclo para NNE. 
e ) Lixiguana, com 20 Klrns. de curso , correndo para NNE. 
/ ) r elhaco, . lambem conhecido por Torrinhas, nasce na 

Cochilha de Santo Antonio ·velho e corre na direcção geral 
cte S. para K. até sua foz, depois dr. um curso de 105 Klms., em 
leito tort.uoso, cavado em terren o accidcnlado; margens escar
pnd<t~ e coberta de matto em alguns pontos. (C. C. G. B.). 

Os 1ributarios do .f aguar·ão no mnnicipio rle Bagé são 
na rn. d .: 
a,) .la,quarão Chico CV ide este nome), qnc rncebe as aguas do 
Sa1·a ndy unidas ás do Minuano. 

b) arroio 'A-fina., que nos sr1·ve de lin1ito eorn .a. Republica 
do l l ru guay. 

e) Can.diota, que nasce Ha serra. de Santa rrec.la e corre 
P n~ direcç-ílo geral de N. para S. a.té n. barra, depois de um 
r nrso dr 70 Klms. servindo d<:' divisa. em toda, sua extensão 
com o ruunicipi.o de .laguarão. Recebe pela in . d. as aguas 
dr grande quantidade de corregos. ~ntre esses pequenos tri
hutarios se salientam o a rroio SeiYal. com crrca dr 20 Klms. e 
o 'rigre, com t5. 

~xi s tem no 1nunjcipio os :jcgni n t.r s passos: <lo Hilario. 
rlo Camaquan1 dP:;;Le nonH': das Mortes. no Quebracho; do Rei 
r da Carpintaria. ao Rio Negro: das Tra.hi ras. do Tigre, do 
C:andiota . nos nrroios dessrs nom rs P do Lagea<lo, no Ja
guarão. 

TAmnogrophia.. Entre as lagôas do u1uujci pio devem ser 
1nencionadas: a do ~folho , do DuartP. das Eguas, F'ormlosa, 
Lagorto e ·viro rs. 

/lanhados : do Forno Velho , da Carpintaria, Lixiguana, 
Cuneleira, Salso , Bocarra, Grande, do Car·neiro (' do Ivo. 

Otog»·a.phia. E' o rr1unicipio de Ba.gé atra vessad·o pela 
SPrra dr Santa TPcla. (' percorrido pPlas (•ochilhas da rruna , 
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do I-Iaedo e. do Santo 1\ntonio \ ' a1ho. Conta os seguintes 
cerros: A.cegná, Aceguá Chico, Agudo, Alegre, Bahu, Caldeira, 
Candal, Carpintaria, dos Quietos, Vigia, Vigiadeiro, Mina, do 
Ouro e Malcreado 1 que devr seu nome a um velho indio qtH' 
ahi viveu. conhecido por essa antonomasia. 

O rlilna do municipio de Bagé é salubre. Sua tem
peratura n1axima absoluta ohservada n o decennio de i912 a 
1921 , foi de 39,1 em 18 de janeiro de 1917 e a mini ma de 
__/1-,9 em 21 de junho de 191 9. A m edia. da altura rlas c huvas 
ern m/r.n. foi no referid,o dec.ennio de 1380,0. 

0 ,.1nunicipi o em apreço que é parte integrante do Estado 
do Rio Grande do Sul, pe1·tence ao 3.0 districto eleitoral r. con1-
posto de 23 rnunicipios. con fo rme a lei n.º 3208, de 27 de 
dezembro de 1916. E' a séde da Comarca de seu nom e (III 
cntrancia) e <la qual t'azen1 parte os municípios de Lavras e 
Pinheiro Machado. Perten ce ao bispado de Pelotas. Com
põe-se de 8 di.strictos administrativos: 1.0 Bagé (22423 almas), 
creado em 13 de outubro de 181.5; 2.0 Pirahy (1214 aL); 3." 
Olhos d'Agua (24·22 al.L 4'..º Pahnares (2712 al.), 5.0 .Taguàrão 
Chico (4990 aJ.), 6.0 Rio Neg1·0 (2677 al. ), creados por acto 
rnunicipal <le 12 de dezembro cl.e 1897 ; 7.° Candiota (3739 a!. !, 
ereado em 21 de O.f?:osto dr 1909 e 8.0 S. Martim (2283 al. ). 
creado cn1 31 de agosto de 1910. 

O movim f' nto do registro civil no anno de ·19?2, foi o 
~egujnte: 

População 1 Nasci-
1 

· Obitos 1 Casament.os l Natalidade 1 
Nupcia-

] :o:talidad~ om 31-12-922 montos lidada 

~; ~~~·-~1= 1 ~8~ 
1 

1 --· - - --
978 1. 294 27,88 fi,92 22,50 

1 

Sendo a area do municípi o dr 7114 Klms.2 a de11 sidade da 
população era por Klm. 2 <le 5,96. 

O numero de predios existentes err1 1920 e1·a de BJ23, 
que s.e elevou para 3639 en1 1921 e em 1922, para 3735, dando 
assim a dcnsidadr. de 11,37 habitantes para cada casa .. 

A população pecuaria · do n1unicipio calculada, em 1922, 
foi a seguinte: · 

Especie Quantidade Valor 

Bovinos 426 400 43 492 :800$000 
Equinos 46500 2 790 :000$000 
Muarcr-; 6600 660:000$000 
Suínos 22000 770:000$000 
Ovinos 375 000 7 500 :000$000 
( iapl"inos 2250 22:500$000 

rrotaJ 878 750 55 235 :300$000 
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En trc os d i ver~otj produülos agri<'olas do n1u.11 icipio, fi 
gurar~rn em 1923. milho, feijão, arroz, trigo e batata ingleza, 
respect.iva.rr1ente, con1 7200: 820, 160, 400 e 80 toneladas. 

No quadr o da tributa~"'ão terr·itorial do l~st.ado t.'m 19~1 , 
Bagé figura cn ti·r os Ynunicipios do primeiro grupo. isto é, 
entre os que lPrn arca de mais dP ()00 000 hechu·cs , da se
gnin te fot·ma: 

Numero do pro
prielnrios 

---- -

3 665 

J Area em ll ect.l.nes l 
- --=-- - ==--

· 1 727 257 ~ 
Valor. venal Valor medio 

10-! 619:200$ 143$857 

.\ t't'Ceitn e H depeza do n111nJcipio em 19:21 foi a scguite: 

Saldo de I·- Receita d 'fota) J __ _:_~ospe'Za - - -1 Total l Sa.Jdo 
1920 0 d' . j Extra- J I 0 d' . 1 Extra- Pl9

11~~ 
r inana , or_~_!naril\ ... ~~nria 1 o~di~aria _ l ~"' 

50:123$ 942:671$ 11567:320$12560:114$Í H\'.l0:469$ 1 546:37~~~ 536:84.8$ ;~:2fl6$ 

· Via.~ de Corn:1n-unü; açao. O Inu11 icipio ~ servido pelo 
ramal forreo ele. Sl-~u non1e e que ahi conta as segu intes estaçõe8: 
Candiota. Santa H.osa, J:lio l\"egro: Santo .i.\utonio, Quebracho, 
Jnrlnsl.riu 1. Santa Thc'reza. Bag{•. S . Oorningos, Colora.do. 

~ · atravessado PHl toda~ a~ direcções por· diversas 
(•stradas de rodagP1n. entre outras : á Caçapava (divisa do Ca
Illaquarn ) 79 Khns. ; á Lavrag ( divsa do Carnaquam) 79; ao 
l~:stado Orienta.l, p elo Aceguá, 70; ao Passo 8. Luiz! lJ:6 ; á Pi -
11 heiro Machado. 66; á D. Pedrito. 92; 1l. .T aguarão, 211. As 
d i stancj as f'oran1 calculadas a partir da. séde~ que eRtá tami>om 
1 igada. ás seguint.cs localidades por estradas df~ escoteiro: Serri
lhada, guarda 79 Klmg.: S. Lni z. passo, 52; Livramento. 1194 ; 
~fina~ guarda, 86 : Lavras, 119: Oandiota: passo. 50; Passo gera l 
do Rio Negro , 26; Salso, no rio .1 aguarão. 53; Passo dos Carros, 
no Candiola. 66; dos Enforca.dos, no Camaqua1n., 92; Passo de 
Dolaba ry. 40; Passo do \ iiola, n o PiJ~ahy. 33; Passo dos Carro~ , 
no Pirahy, 40; Passo do Acampamento: no Pira.h.y: 30; Passo 
do Valente, no Ri o Negr.o: '17; Pa~so do T..1a.geado no rio .T aguarã.o, 
3(); Passo da F errcjr.a, no Santa ~1aria, 40; Ilha S. Luiz, na linha 
divisoria, 58: E1nboccadura do Rio Negro, 53 ; S. Gabr iel, 132; 
idem , po1· Lavra~ , 171 ; Villa do Tlerval, 1.58; Porto Alrgre, 461 ; 
:;en.do 228 por via l'errea l' 233 por agna; Rio Ora.nrlP 283, p or 
,·ia ferr<'a : Santa ~laria. 320. por via t'er rPa. 
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O nu1no1·0 de vchiculos t'egist1·ados eni t 922 Ol'a de 1962, 
assjn1 d1 scrin1ina dos: ;\uton1ovni s: 36() sendo 350 de passageiros 
e 16 de ca1'ga : carreta s de 2 1·odas, 384 : carros de 4. r odas, '128; 
carroças 620: sendo 576 de 2 r odas (~ 44 de 4-: carrctõcs, -166 ; 
ln•eacks. 25; jardinei1'as: 2; <u·an ha.R. 190; ouh·as Psprcies, 81. 

A. eslnção do lelPgrapho rn1 Hagé. que ú íle '2.ª cla~se e 
dü;põe de ft- apparelhos iV!Orse~ faz parte do 20.0 districto tele
g l'aphico. Eln 1921 transmttin 3!~ 125 telegrarnrnas, com o total 
de 596 128 palavra~ e recebeu ô5 292 con1 1 592 226 palavras . 
A rrceita foi dr 170 :24-3$535 e· a clespeza. de 54 :G08$23P. 

Em 1923 eontaYa 72 esta bPlccimentos de ensino, tie ndo 1 
collegio elr1neHtar: 2 escola8 isoladas, 14 escola s providas p elo 
governo estadual. 20 municipars e 35 par ticulares. Sobre a 
instrucção ah i ministrada orga n t8amos o seguinte' qua<iro: 

- ·• 

Coefficiento ,\l\lmnos 1 .-\lurnnos AI um nos 

Populoçtio Popu Ja,·iio Alumnos da pop. es- nrn t.:·i u ln- 1 
mntrieula· m11t.ricula-

matri- do~ pnr11, do~ l'm rela · do município escolar cnlados colar por dos por 
1 1000 Am c;ão a are11 1000 bnb. 1000 hab. 
. idadl'C'S<"Oll\I" do n11micipio 

1 - .J - -----, 1 
1 

+'2 -!60 8 1:52 ;3 ~85 
1 

lH~,H í9,67 
1 

~0:?,98 0,46 
por Klrn. '! 

Soh1'1_· 11 in1p1·eu sa do mnuicipio a uoticia nuüs reinota 
que temog t; <lo jornal a A. uroru, de Uagé, que ali apparcceu ern 
·lO de set.ernbro d P '1861 e foi pnblieada até nove1nbro ele 18{)2. 
Posteriorrn.ente appareceram os Hcguintes p eriodicos: Bageense 
(de setembro d<' 18()3 a '1864) : 11.amalhete, ('1863) :.1streai (1867) ; 
Arauto (18ô8- 1870) ; Opnião (1868) ; Razão ('1870- 1873) ; Prélo 
(1872) ; Corre·io do Sul (1874-'1883) : União Liberal (1885 a 
1890) ; Diario de Uaflé (1885- 1887) ; I ndependente (1883-1892) ; 
Infantil ('1888) ; Santeltno (1888) ; Qiânze de Novern/Jro (1890 a 
1893) : Zephuro ('1890) ; TJnião Nac'ional ( 1890-1.8ü~) ; Reijo 
(1891) ; Vedeta (1892; Bageense (1895); Co1nmfJ1·cio (1894·- 1896); 
r;azeta da i~lanhã (1895--1896). Em 1902 eram ali publicados 
a Evolução. (1 o .f asmi'ln e actualmente: o Dever, funda do ern 
1900; A Tradição . . tt Dor l-lttn1ana, O Arauto Christão . fun
dados ern 'i920; l iga 1Varionalista Bagé, _1 Dyra, Solida~·iedade 
Obreira, Pheni :r (r evista.) fundados Pill 1921 e n f'nivarcia/.. 
nm 1922. 

l~n1 Bagé existiarn e1n 1!~21 quaLro a.sfl!ociaçõrn·; de bent~
ficcncia e soccorros mutuos: 
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1 
D3la da jNo de soc1·0~ 1I Rece-1·ta - - - D- espeza 1 AcUvo º" 

1 fundação I · · "'! 31-12-1921 

Sociedade B:::úficiente . , - =- .- -· - 1

1 

---- -- - li - -... 

Hespanhola . . . . . . ... . ! 1868 113 . 12:065$ 8:702$ 94:389$ 
Associação dos Soccorros ! i 

Mutuos Protectora dos 1 1 
Artistas . . . . . . . . . . . . . ! 1883 187 1I 920$ 3:512$ 30:922$ 

Liga Operaria Benificient.<' 1914 172 321$ 1:127$ 4:316$ 
Sociedade .Benificientc 1 

Syro Libaneza . . . . . . . 1917 41 1:184$ 780$ 1:276$ 

Exi ste ainda u Asylo de S. B('nedicl.u: oude en1 1921 esta
Yan1 r ecolhidas 4.3 n1en inas A receita nesse anno foi de 
~,]. :254$500 P a despeza de 28: 047$500. · O nctivo em 31 de 
dPze1nb1·0 era de 31 :000$000. 

Existem dois theatr.os na cidade de Bagé: o Colyseu, inau
gurado r·m 19 de novembro de 1915, eorn lotação para 2172 
pessoas, e o Theatro Avenida, inaugurado em 23 de outubro 
do 1921, con1 lotação para 1205 pessoas. 

BAIBERAQUÁ. - Assini. S. Leop6Jcto reg·istron rn1 seu 
rr'Htppa o nome cléi. serra de Baeberaquá. 

BAIQlJA .• '{ - e. bae-qv.ay, o que governa: o que n1aucta.: 
Chequai> n1:a.ndam-me; Ayoqua.i, eu mando. A.rroio, nasce na 
cochHha. de Santa Helena, corre de L. para O. en1 leito firme 
e pouco largo. tendo fraca Yegetaçã.o e1n ainbas as .1nargens, 
até sua foz no Quai:-ahy Mirim, depois de um curso de 12 l{lms. 
segund o DOP. Nos relatorios da O. O. G. B. figura com o 
nome de Mantarrão e com '.151/2 Klms. de curso. Cunha Lopes 
<'leva esse n.º para 20. O O. Engenhari a t.amborn dá essa exten
ção e cscreYe ~lan carricão. 

BAR.A.MIR,Y. - Está· absin:i escri pto o no1ne do Ibiro
caysinho, na concessão de s~sn1aria t'rila em 181Jf> a Thomaz 
Ferrrira Valle. 

BA~rOBY. - Assim Gay graphou o uorne do cerro de 
!Jatovy. Nas concessões de sesmaria feitas em 181'1 a João 
-GuHher1n0 .Jacques e a Manool Ignacio lTenrjques. tambem está 
r soripto da:quella f órma. 

RA TOHY. - Esi.ti assim escripto o 110 1ne do cerro de 
Natovy na concessão dr sesrnaria t'ri la en1 181 G~ a Manoe1 
Tgnacio Henrique. 

RATOVY - corr. yúá-t-ob,y, a fructa verde ou de ybatyb-y, 
o rio do µ01nar ou do can11aYial. ('I'h. Sampaio) . 

Cc1'ro no municipjo de 8. Gabriel, é a n1aior. elevação ahi 
exi~tenle , está situado aos 30° 32' 1.4" 28 de La~ . 8. e ·11 º 18' 24" 57 
dr Lo.ng-. O. do Rio de .Janr iro. .. -
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D1H1on1inaçã.o local da serra. elo Ilcrva.l, portelleenl<· ao 

3." grupo do systcma orographico do Es lado , ~egu11do a divisão 
de Oamargo. Passa pelos n1u1lic1pios de S. Gabriel e de Lavras. 
A inda uo municipio de S. Gabriel existiu uma grande fazenda 
~}oro aquelle nome, e no 1·io Lhicuhy, ligando os municipios 
de Alcgrete o S. "F'rancisco d<' Assis. p:xistc um passo rorn a 
Tnrsrna denornin ação. 

B1\ rruVY. - - Assim 0 .4-S graphou o uotn~ daquelle cerro. 
BJ\ ·vEBEll;.\QUER1\. - Bsta assirn e~cripto o no1no da serra 

de l1aeberaquá, na co11cessão dt- sesmaria feita em '1703, ao 
tf•nente .Toão FC' r1·eira d 'Oliveira. 

BERTVA - alt do biriba, que (· por ~ua Vl'Z corl'. <IP ;nbirib, 
curto, breve. Kon1e de u1n cacete usado ua Bahia, feito dr 
pau bcriba. Ko Rio Grande e.lo Sül são alcunhadoti berivà.s 
os habitantes da l'egião sPr1·ana e os paulistas. Significa tam
bcrn homen1 d('.sconf'iado, tnatuto; pessoa r xagerada cm seus 
ínelindres. 

Nome de rnna arvore do Brasil da família das auonacéas, 
abundante na i·<'gião scrr·ana 8 Ul r•iograndense r nas grandes 
mattas paulista.s . 

Com aquello nome exis ten1 110 Rio Grande do Sul tres 
arroios : un1 delles (·. a fflu enl n do Ri.o Pardo no nnu1.icipio de 
Santa Cruz ; o oulTo, tributa.rio do Ibicuhy, no inunicipio dP 
Santa Maria e o outl'o do Carreiro, ern Guaporé, onde exiRtem 
com a r.o.esma denon1ínação um lugar e um cerro. 

BIBARAQUA. - Está assiin registrado no rnappa de 
Dreys o nome da ~E'rra de flaeberaquá. 

BIBóCA - corr. yby-boca, ter1·a esburaca.da, fendi ela, ras
gada. Buraco 1'ei lo pelas exurradas ou pelas aguas subter
raneas: as chuvaradas dE>ixaram a estrada cheia de b·ibocas. 
~1ontoya escreveu ibibóg= abertura na torra. Terreno brenhoso 
P de difficiJ transito (B. Rhoan) )· barrancos dando para lugares 
(~heio de pedras e mattos ( Romaguera) ou de accesso penoso : 
Os colonos de Guaporé têm suas lavouras f'In ve1·da<ieiras 
bibocas. 

Casinha de palha, casebre de barro (H. Jfello e 1~. Soares) . 
I~, neste caso, segundo Th. Sa1npaio e. yby-v -oca} casa de terra 
ou de barro. ,,O pobre homem mora numa biboca, o inaii-; 
sordido dos pardjei ros que é possivel imagblaf'" ( Ta1t1·tay, oit. 
por Teschauer). 

Nome de um lugar 110 n1unicipio de Cacü11binhab, hoj e 
Pihheiro Machado, e de um arroio tributario do Lagoão, no 
munici pio da Soledade. 

BTG UÁS - eorr. pi-gua) o pé redondo ; paln1ipede do 
gcncro earbo (e . btasHiensis) . Passaro pesca.dor de plumagem 

•) • 
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pl'cta (Schupp) . Teschauer diz que é eor1·. df' 1nhi-(fuab. dr: 
pés pennugentos. Montoya 1·egistrou rnbigvâ. 
. O plural correcto de biguá, é biguaetá. visto que a plu-
ralização ein tupi é feita pospondo-se os adjcctivos etá, r"uera 
ou os suffixos guera, cué1·aJ gué, cué, como no guarani antigo. 

Nome de un1a ilha, uma cachoeira no rio lJruguay e de 
um arroio Lributario do menciona.do rio, tudo .110 rnunicipio 
de Snuto A.ngelo. 

BI'rUCA - corr. ybytu-caá, vento ou aragetn do matto. 
Porto no rio Cahy, no municipio de rPrium.pho. 

ROIGUASSú - corr. rnboy-guaçú, cob1·a gra11de; ser
pente•, se tomarn1os guassú com.o adjectivo. 

Sango no municipio de .A.legrete. tribularia do Ibiro-
cahvsinho. · • 

DOIP.E'l.'lBI.ut.\ . - ~\ssim os jesuita8 João ·t...obato e .lero-
nymo Rodrigues, escreYeran1 o nome do actual rio MarrJ-bitnba. 

BOSSOROCA - corr. yby-soroca, terra fendida ou ~·as
gada. Sanga, rincão e passo no n1unicipio de S. Sepé. 

BOTUOARAH.Y - corr. ybyty-caray) o monte santo 011 
sagrado. (Th. Sampaio). J1~· urna. das ctenoruinaç-ões loca.es da 
Serra. Geral. Com esse nome atravessa os munci pi os de Ri o 
Pardo, Cachoeira e Soledade. 

Rio - na.sce na serra de seu norne nos campos elo So
bradin ho e corJ'e para S. quase em linha rceta, até Sf' lanças 
no .Ta.cuhy, depois de u1n curso de 75 Klms. Serve de divisa 
nntrc o n1unicipio de Soleclade r o de Rio Pardo, desde sua 
riascenle alé receber as aguas do arroio Conductor e d 'ahi em 
nm pcrcu1·so c1c1 20 Klms. para o S. cnl.1"0 o referido ·município 
de Rio Pardo e o de Cachoeira. ,-ren1 eomo a.ffluentes, pela 
rual'gcm direita, a partir de sua 01·igc1n1 os sogu.intes arroios: 
Conceição. Buraco, que é cngro:ssa.do pe]o do lVIeio, Altercado. 
Euphrasio. que 1·ecebe as aguas do Bonito: a sanga dos Pi
nheiros, reforçada pela Cadorna, a das Cabras e mais os aer.oios 
Taquara, , . erde e Sexto que lem como affluen te o ~.,orte e. 
l'inalmente, o Picada. Pela margen1 esquerda 1·ecebe as aguas 
dos arroios Lindo. Grande. Divisa. Fachinal. Guardihha, La
rangeiras, D. Chiquinha: AnasLacio. Rnldanha: .. Victor Portu
g-uez e Cu.braL 

A.inda com o nome de Botucar.ahy C'Xiste nn1u lagôa no 
nl.u11icipio de Cachoeira e un1 CC'rro oo de S. Gabriel aos 
;29° 42' 23" . de Lat. S. e 9° 40' 01" de Long. O., onde residiu o 
ocl.ebrc embusteiro José l\t1aria de Agostine, intU;ulado monge, 
p, que depoi s se transportou para o Oampcstre. 

, BlT.JUR(J -- curr. ylnJ.-j-urú, a bocca da. fonle (Th. So:1n-
71aip ) . /JO?.fa-j-urú , a boecu da cnb r·n (iWart'ht.s). 

' 
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D istricto, povoação. tuToio e lagüa 1 en1 S .• 1 n:-l(• do Nor.te. 
Ponta e pharo1 na. lagôa dos Patos, a.os 31 º 20' 13" de Lat S. 
e 8° 25' 22" ele Long. O.: crn f'r ·e11 Ir, á harr·a do rio Camaqua.rrt 
a 21,ro12 de altitude. 

Bt;RA 1ry - alt. de Rurity. 1\rroio. ca scata e J inha co
lonial no runnicipio de Beuto GonçalYes. O arroio, que tam
bPm é conhcrido por Bura lé: ch~sagua un r io dn.s Antas. 

BURlOÁ ·- alt. niburif:ú. jumento. mula ou macho. 
ílhotas na corrcdeira do mesmo uorne no rio Ur.l;lguay. 1\.rroio, 
·nasce nos can:tpos dr Santo .-\ ngqJo e corre na d i r·ccção geral 
dp SSE. para NNO. : e depoi s dr nm cursu de üO kilometros 
se lanra. 110 Tnhacorá, formn11do o rincã.o deslc nome. 

Curiha Lopes. o 1·egistra. ron1 o nome de Barrica r DAS. 
o chama Bnrricá f' diz Sf' I' al'f'Jn('nte direrto no l : rugun.y. 

Resende tarnhenJ escreveu Burrieá. 
BCH.111Y - corr. mbíriti )· alt.. nl'irif'i, niu.rili (Tli. Stunpaio). 

f\ mais aHa das palmeiras do Bras il. ~a Hah ia c haina 111-11a 

Hury. fi~~ a 1nanritia venif era de Mar!.. '1\~m tro nco li so scu1 
espinhos P que fornece, pela i ncjsi'ío, un1 su cro Yin hoso excel
lente (A l. Pinto) . Suas folha s abrem em for1noso leque. L\ 
rsta elega11lc· puln1cira AJ'fouso Arinos consagi·on uma das 
bellas pagi nas dr Reu grandio~o lhTo Pelo St>rt r7n. 

O dr. Ji:rnl'st. cathedratico de historia naturnl 1ln univer
sidade dn Oaraca:;. cit. por Teschatter. as:;in1 clPri va rs le nome 
do tupi: rnuriti e. m,burJ alimento e it-i_, arvorl' (a1·vore alta), 
que elle tr·adu:ti po1· ar.vore alta rte ali1n~11to ou <11'''º''" da vida. 

Nome clP urn arroio affluenLe do ·vaccacally. no rnunicipio 
de S. Sepé. ondr rxistc con1 a mrsnHt denominação nrna varzc~a 
e um passn. 

Hi nC'ão na E11crnzilhada l ' luga1· eJn San la Cruz. 

BC-Tl.\ <'Orr. iba-tr11.uí., fr urta a'>narello.. ti:s pecie dn 
coco prqurno. 

Non1c rlc cinco arroios. lín1 dell<:·s é t ri.butario do .!agua.rã.o, 
nasce ua coch ilha de seu non1 n, p1·oxirno do lugar clenonlin.ado 
Guarda ~vo1'r( . a cerca de 7 Kilornctros da vil ln do R rrval: outro 
desagua 110 rio dos Sinos P sr1·yp rlc divi sa enlr(' os 1nunicipios 
de S. Leopoldo e rpaquara. n1ai s COHhecido por A1-roio Grande, 
tambem denominado Arroio Grande da Gua1·da: outro no mu
njcipio de S. J eronymo, nasce na encosta da serra do HrrvaJ 
e corre para N. até se lançar no arroio elos Cacho1·ro8, <lepois 
de um curso de '10 Kilomrtros : outro aff'luente do .Jacuhy, 
llO município da Suledadt\ e () ontro cio rrainha., que u 6 por 
sua vc:z do Can1aqua1n, nasce na cochilha do [nharne .<' corre 
para O. pni u rn percurso de H Kilometros . 1~~xi ste, corno 
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rnesn10 11onH\ u1na lagôa, que com a do Bugre, sua affluente, ell
grossan1 as aguas do arroio Facão, tt·ibui ario do r io Passo 
fi'undo 

1\inda con1 aquella denon1iJ1ação existeu1 3 lugares: urn 
l'Hl Sa.nlo Angelo~ out~o na SoledadP e o ou tro en1 Paso Fundo, 
o 3 ecl'ros: um en1 Gravatahy, out1·0 no Hcrval e outro en1. S . 
. rcro11yn10. J\inda neste ultimo nutuioipio cxisten1 com o n1esmo 
nornc;e a 27 I\.ilon1estros da vi]]a, irr1porh1n lPs minas de ca,i·vão. 

BtJrrI.AZINI-lO. - Pala.v1·a hyb1·idu e. de rnlYutiá (tupi.) 
-1- .zinho (suffixo dirrünuitivo porLugucz) . O COJ'recto é butiá
·1nitün. O dirni nuitivo ern tu pi se l'orn1a pospondo ao positivo 
,,~ vocabul os rnirirn ou mini ou ~irnpJc!-3n1enl .p a particula y. 

A rf'oio. lrihutari o do rio Passo 1;~1111<!0 110 município 
deslr 1Hune. 

Hl T'l 1l :\ 1'UB~-\ - corr'. 1núuf'iá-tyúa, butiazal. Lugar H O 

1n1111i cipio dr Conceição do .\r1·oio. 
Bl.Tl "HY - cor1>. nibutu-y. e, l'io da n1utuca. Rio 

nascP na ser1'a de Iguar·içá~ corre para O. a té• sp lançar no 
l 11·uguay. dr poi s dr un1 cu1'SO de 7f> J\iloml't.ros~ limitando em 
toda esséJ cxlf'n são os 1nunicipios dr S. Borjn (' Jtaqui. Ca
f·hoPira r ilha no rio Uruguay. 

BlY11 U.l-J)~ J\IIIHIM e. butu-y-niil·i?n, arroio da lUutuca. 
/\ 1·roio, tl'ibutario da margem direita. do Butuhy·; uasce na 
:-;erra de Tgua1'iaçá, corre para O. e depois de uni percurso de 
20 Kilotnrlros faz urna inflexão para ~NO . e conserva es~a 
dir·ecçi'lo atf~ sua. barra. Seu curso ,; de 35 Kilo1nrtros-. 

CAAÇAPA G'U1\Çl' - e. caa-~·a pâ-(Juaçú, corni11 llo grande 
110 Lnatto, picada grande. Antiga denom.inação de unia r e
µ-iõn qu e ficava á margen1 direita do rio ljuhy ~1il'Ín1, onde 
<~m '1 G3'J foi fundada a n1issão de Apostolo8 do Caaçavágiiaçú. 

CA.t\ÇA.P1\MINJ. - e. r aá-çapá-in'ini, ca1ninho pequeno no 
inal.Lo. picadi nha. Antiga denon1inação de uma região que 
t' i r.aYa enlrf' o Piratiny e o Ijuh~-: ond e (•1n 1 u;27 f'oi run~da 
H rn issão dt· Candelaria dr Ca!:avarrl'ini. 

CAÁ-CORÁ - e. caá-corâ, curral de matto. \ 1ertente no 
1n 1111 ic i pio de S. Borj a. 

C/\AG UÁ - e. raá-gua., matto rectondo. .\utiga deno
mi11ayão, segundo se . vê do Pri1neiro Mappa do Pa1'aguay, el e 
uma região que ficava. á margeu1 ol'i enta 1 do Taquary. 

CAJ\IBArr1~ -- e. caá-ibate, rr1atto alto; o cu1uc do rr1atto. 
1 ~~ , nsla a graph ja correcta e con10 cru a1.1tiga:rnentc esoripto o 
no.rnc do ri o e da. região o.ndeJ a 10 <lc fcverei ro de 1756~ se 
f't·i· i u n crlPbre batalha t-tn que l'oi 1nassacrn<lo o exercito i n-

• 
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digena sob o .conu:nando de Nicolau Languirú, quf' abj pereceu 
juntan1 entr com ce.rca de 1500 indios. Vid . Caiboate. 

CAi\J\'10 - e. ca.a-mo, matto distante ou longe do matto . 
. A.ntiga denominação, segundo so vê uo P.r irnciro 111.tippa do 
Paraouay, rle uma região que fi cava ao N'. de Caag uá . . 

CAJ\Pl - e. caa-pi, chacara ou aldeia, povoado prox in10 
a uma poYoação maior, cidade ou viJla: capiâbiguâra che, 
sou aldeão . Checapiâba, minha aldeia. Pode ser contr. de 
caa-piim, capim , erva, grama, ou ainda oorr. ca.a-ipi , proximo, 
:i unto do matto . 

.Missfi o jesui tica. fundada em 1.63 t P.ntre o Ijuhy-Guaçú 
e o Jjub y-Miriin, segund o Hf' Vf do Prirnefr o 'Afappa, do Parrtgun:y. 
Foi tamborn destrni.ria pelos panii stas. 

C:\APIGUI oorr. r aa-piqua-·y, rio da Pnscada do 1natto 
ou que faz curva em lor110 do n1atto. O actnal itio G.uaporé 
·figura corn esse nome no Príuu~'iro Nlappa do Para[JU,fty, no 
<ic D' Il -nville e no de Olmedi lla. 

CA.J\ RO - contr. r·ma-rob, enroba.. a folha a1narga. Re
gião enlrP os rios Piratiuy e ljuhy, nas proximidades da ~ar
gen1 üSCJn Prdu do ul timo (' a NE. de S. Luiz Gonzaga . Nessa 
r egião o padre Tloque Gonzalc~ de Santa Cruz pen etrou en1 
31 de outubro de 1 ()28 e no dia seguinte fundou a missão de 
Caaro de rl'odos os Santos entre S. Lourenço e S. Miguel 
( T esch (JIUer ) . Ahi foram martyrisados aquellC' sacerdote e os 
pa<ires Affon :;o lloclriguez e Juan Cas tillo . 

'iVIontoya, rr echo, E. Nieremberg e D. Borôu., esvreveram -
Caró . Cbarlcvoix, Sauthey, registraro - Caro)· no mappa de Lo
zano f\ no do Missionario Veterano, r espectivamente: de 1733 e 
1744 o em Rio Branco se lê : Caaro . 

CA1\ SA.PA \ TA . - J\ ssim S. Leopoldo graphou o nom e ela 
serr·a. de Caçapava. 

, CAASSIQUl•~l . - J\ ss im S. Leopoldo gr·aphou o norn t~ 
do rio Ccaccquy . 

CAA'T,APÉ - e. r:aa-tapé, o caminho do matto. Antiga 
rlenomina0ilo do Rctual arroio Quc.~t epe. segundo se vt• da con 
cessão dr srsmaria ff\ ita. rm 1811t·. a .Toão P e1·r ira Monteiro. 

CAB.ACUA-GlTAÇú e. f'aba-quá-yuaçú,, a bespu do 
buraco grande. Pode ser tambern e. cabtiquã-guaçú, a corren
teza de gra nde velocidade: Ticabâquã, a C'Orrentc do rio ou rio 
de correnteza.. Chccabâquã, sou ligeiro. 

/1 zara dá aquella denom i naçiio ao actual arroio Herval 
Grande. tributario do Uruguay. 



CABA Tt:. t1:stá a ssin1 escri µt.o o 11 on1e dp, coch ilha de 
Caióoa.té ua <«H1cessuo dP sesmaria f'eita. rm 1792. a Isidoro 

' 
Xavi(lt' Ramos. 

Ci\BO CLOS - alL. de caboco . ,que é corr. de caá-bor_-, 
procedente do matto ou tirado do n1atto. E1'a.m assin1 cha
rnados os índios civilisados. 

E strada no municipio de ' l'aquara.. 
C/\B.OÇ(1 e. caba-uçil, o vcs pfi.o. At·roio at'flueutr do 

l?iraJry no n1u1.1icipio de Bagé. . 
CABt=lI UV~\ -·, alt. de Cp..bureura. que é cor e. de cdburé

yba, a arvore do caburé ou da cu1·uj a. A rvo1·e da f'an1ilia das 
papilouac<·a~ (Atyrocarpus /rondosus l1"'r. Allem.) ,,Arvo1·0 
PxccJsa rivalisu rn1 belJeza. de µol"le e co pa. com o louro ; possuP 
uasca. grotacla: do côr esbranquiçada e r epleta de uma resina 
rnu i to a romatica.. seníi-liquida r- mnito semelha nh' quer JlO 
aspecto , quer e1n s uas proµrj edades Lherapcu ticas ao · balsamo 
do Pe1·u:· (.J. Dutra). ~"'lore8ce com irregularidadr. Da resina 
L da seiva drs1a arvore se fazen1 excellcnlos remedi os peitorat>s. 
1\ cabriuva co nserva sempte seu a.ron1a activo. Dclla se 
extracn1 loros de 8 a 10 m etros com o,m6Q a o,mgo de diametro: 
su a cô r {• parda avermelhada: tecid o unido: talho duro. J\ 
m'~dia de sua den sidade é .de t ,102 r. a da rPsistBncia á compres
~ã0 é do 846 I<gs. por c1n2 (B. Pen11a). fi~' utilizada para 
vigamcn1os. dorn1entes de 2.ª clas:;e, cuja duraçã.o é de 'LO 
Hnuos; cu• pranchões. em massas de ear1'l' la.s: c1n garlopas. 
pl~in1~s et~. 

Co1n a.quelle non'.lie existe urna Pstrada: nina 1 i nha colonin l 
(• llln n1orro 11 0 municipio de rraquary. 

<:A<;AP;\ VA - corr. r:aa-çapaba. abf'rlH. cla1·eira. carnin llo 
0 11 ·t 1·avessja na matta. 

1 nrportanlc município situado 110 C('tilro do I~stado , cnj<1 
séde {' na cidade do mesmo nomr. qur u.ssPn la sobre un1a 
eminenci a de 560 m etros, contorna.da por clespPnhadeiros: q1H' 
tcrmi na1n rm aprasiveis vargedos. E. uma excellente posição 
t•stra1egjca r po1· jsso foi -para: ahi transferid a a séde da capital 
da. ·Republica Riograndense, em '1830. Não foram outras a:-; 

, 1·azõl's qnr levaram o eminente general A 11dréa ( posteri om ente 
harüo cte Gaçapava) quando nomeado pl•lo govE•1·110 imperiuL 
cnn 184·8, pura organizar um plano eh• def'Psn, a p::;colher essa 
l ocalidade ,,pa.ra estabelecer um deposito cl ~ 1naterial com o 
l'im de supprü~ grandes effectivos de exeL·cito , creando pa
r-allelamentc uma -obra Jortificada, no i11 t.ui Lo de cobrir de u1n 
modo effi caz os nós das vias por oHde a.s forças podem passar 
t.: o co1nplementar ernprego de11as corn o nhje(~tivo de proteger 
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o eeo tr·o de a.hastccin1cn lo (' p1·aças de depositos que não 
tenhanl unia acção dirccta com a guerra. ,,O general 1\ndréa. 
lratou de execular seu pJano de defesa sabiamente concebido, 
dotando Caçapava, ent virtude de sua posição geographica; d(\. 
nma ilnportanlc f'orticação ahi existente, que, infelizmente: não 
l'oi concluída." (Felicio Lima). 

A actnaJ cidade rle Caçapava foi fundada em 1800. Nesse 
u1esrno anno foi, po1· provisão episcopal: de 6 de julho, creado 
o curato de N. S. de Caçapava. Por decreto de 25 d<' outubro 
do 1831. foi elevada á villa ; p;ela lei n.º 129, de 28 de junho 
de 181~8 , ü f'1·eguezia e à cidade pela lei n.0 1535 de 9 d<' 
dozernhro de '1885. 

Os linLite~ cio a.ctua 1 1nunicipio dr• CaçapaYa são os s<~
gui u L1·s: Com S. Sepó: pelo al'roio Santa Barbara; dusde a harrn 
do Salso. antigam e1, l1' conhecido por Durasnal, até n c.o< ~h ilh<l 
do Lagoão e depois por nss.a cochilha até o galho nrienta.l do 
S. Sepé ai ('• a conflnencia desse galho com o occid1•ntal e por 
esLe a.tó as cabeceiras do Ca.rnaquam do 1\merico. ou ~1laricá 
que pas~a u S(' l'Yir dl' cliYisa até rcceper o prilnriro 1.ributario 
de s1H\ rna.1·gc1n direita. Co1n o municipjo de Lavras: pelo 
rcferjdo Can1aquam do AnH'rico até Rua foz no elo T-lilario 
<' pot' este até desaguar no O.amacp1an1 do Sul. Gom os tnuni 
<'ipios de ílagr r Pinhriro ~1fachacto : pelo rr ferido Can1aquam 
do · Sul, sendo com o prirnei1·0 desrle a en.1bocca.durà do Cama
quam <lo ITila.J•io at(· a do arr·oio Velhaco ou 'l'orr•jnhas é. com 
o segundo, d 'ahi até ellconlrar o meridú1no de 10~ . Corri o 
1nunicipio de Cachoeira.: ao N. pe.lo a1·roio Salso, a11ligo Dn
rasnal , rlesde sua foz no Santa Barbara, at<~ r·eceber o seu maior 
affluente ela margem clü·cita <' por· este en1 todo o curso o crn 
seg-uiifa por tuna linha recta até a s cabeceiras do Cambará 
P d'ahi aU' ~un emboccadura. no Irapuá, que passa. a n.larcar 
os llrnites de O. até 1·eceber o arroio Sebastião. Ahi. fH'inci 
pjAm a.s divisas co1n a Enqruzilhada, por esse arroio e1n todo 
f->en curso <' en1 seguida pelo seu conl.ravertentl;': o arroio dos 
Vn T'gas at.r 8 E\ hi nçar no Can1aquHrn do Sul. 

O lPrri Lo rio do 1nunicipio. ou de Sê eJJconlrain. eon10 
ol!servou Ott. Far._, todas as sortes de Lerrc11os desde q pr·imj 
tivo até o quaternario: é accidentado, especialmente no centro 
que ó atrn:vessado pela serr.a do II.erva.1, que ahj to1na a de
ttominação ele se1·ra. de Caçapava e corre na di1·ecção gP-ral de 
O. para L. corn cerca de GOO metros de altura e1u toda a 
oxten ção , e r ecebe as dcuomina~'Ões loeaes cte ~erra dos Iten
riques, do Sant'Anna, Cerca de Pedl'aS Lagoão e Durasnal. 

O vaJp do Santa Barbara fica enquadrado a. O. e L. por 
duas cHdPias pcn·allelas de lilOHtanhas. que como l'ai11ifica -
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çôes de sel'ra do Herva] se estende1n de S. para N. i\ cadeia 
que fica situada n o municipio de Caçapava manteru a altura 
de cerca de 600 1n·ctros cin toda sua extPusão ah i , que é de 30 
KJm s., pouco rnai s ou m enos . f1~ ' no cnntro dr.ssa cadeia que 
a~: senta a cida dr . 

Os t<'rr enos ao sul e ao nor.le da Herra de Caçapava n 
s ituados nas suas 1n·ox1nidades ostã.o: ~Jo gern.l, a. 300 1netros 
sobro o llivcl cto rnar o os do extremo uorte e extrem o sul do 
1nunicipio. a m en os de 200 n1r tros. Predominam os campoH, 
em geral de boa qualidade para a criação. As terras do n1u
nicipio. quantQ a natureza são argillo-caloa1·cas e s ilico-ar
g illosas. São fc rtr is r proprias para a polycultura. 

O n1unicipio con ta. grande numero de caieiras e nell e 
se onconí1·arn jazidas dr ca1·vã.o: r~rro , mar1nore, kaolirn , cobre, 
c humbo, \\7olfran. 

Posi tão astrorunu:ir;a. Coo rctenarlas rla cidade ( outrofi 
pon t.os <lo munici pio : 

Ca.çapava 1c iclade' : .. "30º »8' • - ,, • - J ·> de La t. S. f' l Oº :i3' ~ 9" de Long. O. 
Pinheiros .... . ... . . '>9 º 

~· 
Ç)' 35" do Lat. 8. f) iiº /l6 ' '•5" de Long. O. 

Honita (cochilha) ... :30º 1;)' ::H" 87 de r,at 8. o 10° 12' 57" 27 de Long.O. 
Lagôa (CCl' l'O' ... . .. :30º 5f'i' 28u Si clf' 1 ,at. S. 0 i Oº 0.3' 27" W de Long. O. 

Hydrographia. O :-;ystema. hydrograpbico do rnunicipio 
de Caçapava pertence á bacia oriental do Estado. A bacia se-
0undaria do Camaquam do Sul conta n o municipio os seguin-
1es tr.ibuta rios que dimanam das naRcentes rnoriiH onaes da. 
~Prra de Caçapav.a: 

a) Caniaquam d-0 .1 rneriro. - \'ide estP nom l'. 
b) Car a j á. - 'Vide C'ste .no1ne. 
e) .João Dias - corre na direcçã o gera l de N. µara S. 

até sua barra depois de um curso de cerca. de 40 Klms. se
gundo o C. Engenharia. DOP. clá apenas cerca. de 15 f{lms. 
pa ra seu curso. 

cl) a rroio dos Pecegueiros , con1 'l5 lt ln1s. ele curso~ cor-
1·endo na m esma direcçã o do precedrntr . 

e) arroio dos Neves, com. 27 l( ln1s ., c'Orrendo de NNO. 
pa ra SSE. 

r) a rroio dos Varga.s, nasce no Cl' l'T'O Maria Pinto e corre 
de N. para S. em um percurso de 35 Klrn :-; . Recebe pela rr1argen·t 
esquerda a s agu as do arroio dos Nobres. 

O Trapuá, tributari o do .Jaouhy nasce no inunic ipio dr. 
Ca.çapav.a. e a hi tem corn o tributa.rios, na margem esquer~a 
os urro ios: lrapuá do Caldeirão, qu e 1·Peebe as aguas do arroio 

;; 
• 1 

•' 
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das Palrnas; o arroio dos Costas e o Lagcado; aindu no referido 
município nascen1 o Santa Barra o o S. Lou1·en\o: que corre1n 
en1 vallp comrnum até se confluirem. 

O clima de Caçapa·ra i• repulado un1 do~ Luelhores do 
11;stado. Sun tompeeatura n1axilna absoluto. o}J~m~vadtt no· 'de
cennio de 1!)12 a 1921, foj ele 36:5 Pm 118 de janC' iro dP 1i:l17 
e a m i1l in1a de - 3.9 en1 7 de j u h ho de 1 Ç}1 G. A 'm edia da 
altura da s chuvas em m/ 1n foj no referido decennio de '14·72,7. 

O nn111 ieipio cru apreço quP 6 pal'Lr i u l.Rgr~u1 te do J •~ sta.clo 
do H.io Grande do Sul. pertence a.u :3.0 d i :-; teicl.n c·JeitoraJ. J1:' 

sé<le da Co1na1·ca. de seu nome, I entrancia., c1·cada por· lei pro
vincial n .º 185, de 22 de outubro dr '1850. Perl.n11c;e <to hispad" 
de Snn l.a Mhrin. Con1p<}e-sr, . de sP'i!-; cl i st.r·iel 0s adnli n i slrat1vos : 
·l.° Caçapavu. (cun1 7743 almas) creadu crr• 2!) de üntubl'o de 
1831; 2.0 SeivDL (1817 al.) ; 3.° Cnn1aqnarn (2516 ul. ) ; S. José 
do PaLroci n io (2369 al.) . (.n>eados r rn 2G <Ir ~c l<"'rnbr·o dr 1895; 
5.0 Rôa v·ista (3525 al.) , creado en1 15 dC" ju11l10 dP ·1848: 6.'1 

Prcegueiro (?410 al: ),creado em ::>3 ck n0Yt' 11tb1·0 rle 1915. 
O 1no,· in1 ento do re~istro <'iYC'l no anno dr 1022 foi o se

guinte : 
z:: - =:e: !t --- .;__ 

- s ... 
População j NHSci- 1 Ol~itos 1 Casamentos l ..i'fatalidade 

1 Nupoia- j Mortalid.ad~ t'm 31-12-922 
1 

mcnms 1 Uc!lld(' ---- =í-· -1 

20 :-l80 1 +24 108 ! 126 20,80 6,18 5,32 
' 

' 

Err1 18.90 sua população rra de 1.'.! ~-{'.37 a.lrnas. 
Sendo a. a1·ea do municipio de ltl~ .2;2 KJ1ng.2 a densidade 

da µopu.laçiio ·Pn1 1922 era poT' T<l1n.2 el e /i.,P:V1-. 
O nnrnero dt> predios exi stentes en1 1 !)22 er·a de t980, 

dando ussjrr1 a clcnsidadf de 12,02 habitantes para cada casa. 
J-i~m ·l 8Ç}9 o JLº dr predios era dr l Ç}0f3) sPncto ?~fl urbanog D 
l 678 r·nraf s. 

Foj r stn a população pe<·11n ria do 1n u 11 ic i pio: calculada 
em 19?:? : 

Bspecie Quantidade Yalor 
Bovinos 186 500 18 ~77 :000$000 
~quinos 28000 l lt-00 :000$000 
Muares 5 200 'i-68:000$000 
Suínos t4 000 420 :000$000 
Ovinos 73000 l 168 :000$000 
Caprinos {) 000 00 :000$000 

Total 312 700 2·1 793 :000$000 

1·i:nlre o~ diver·sos pr.oduclos agrí colas do n1unicipio, fi
gurararn ern 1923: milho, fe·ijão, arroz, trigo , batata íngle.za, 
eespectiv.amente, corr1 12 000, ()60, 900, 800 e 120 . t:onela.das . 
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No quadro da tributação lerrilorial do Estado, <'Ul 1H21. 
Caçapava figura en tr e os municipios do 3.0 g rupo, is to e: entr(' 
os que tf·m a r c•a de 400 000 a 500 000 h ecta r es, da seguinte forma: 

Area em hectares 1 Valor venal __ _J_ ., Valor medio 

427 255 -~-4~5:~60$ 64$166 

Numero de J1ropriotarios 
====···· 

2610 
1 

J\ reccilu. 1· drspeza. do rnun icipiu no 1·eferido an11 0 de 192'1, 
f'oi ª·· scguite: 

-
Receita 1 Despeza Saldo Saldo do --- Total 

1 

Total para L920 
1 

Extra- Extra-Ordinaria ordinaria 'Ordinarla ordinaria 1922 
~-;:- - _,,.. 

- 91:981$ 1 19:200$ n 117:181$ 87:093$ i 27:100$ 114:193$ 2:989$ 

Vias de 1:o·mmunicação. Os rios que banham o muni
JHO uão !-'áo ahi navega veis, e, infeli zm en te, a inda não está 
servid o J>nr· \·ia ferrea. l ln uma estrada de ferr o projectada 
ligando a cidade de Caça pava á Pelotas, p or Can g u ssü , á Santa 
Maria por· S. Sep é e 11. Bagé por La:vras. 

O en1ine.11tc e illustrado dr. 1\ u tã o Gou,~aJvPs dP B,ari a., 
r- m seu palriotico e a cu rado estudo sobre a Ptr dc l 1~strategica 
do Hio Grande do Sul, di sse: )) A l igação de Pelo tas á Santa 
Ma.ria a tr avez dos mun ic i pi os de Camaquam e S. Sep é, impõe-sr. 
E' a u 11ica eu j o trafeg o S(~ poder á effectuar sob o a mparo P 

r·esguardo of'fer ecidos p Blas condi ções natur aes da r ngiiio a qtH' 
vae irnmediatamentc serv ir. 

nNa serra dos 'rapes e suas ran1ificações, na bacia do 
Hlto Gan1aquan1, na s m on tanhas de Ca çapava, nas cabeceira~ 
dos arroios S. Sep é e Cambay e n o ri o ' ' a ccacahy, 1 ·ar.issiino~ 
Rão os pontos de fa cil a ccesso a um. exer cito invasor e. a s defesa s 
na tu raes se s u«cedern, com pou ca s i nterrupç~Õt'S, por leguas 
P lcguai:;. 

,,A topogl'a phia e hydrographi a dessa zona. nos indican1 
<tU P ahi devemos- con stitui r a nossa li 11 h a def ens iva e segura 
hasn dP operações; tendo p or cen tl'O a cidade dn Caçapava , 
pon Lo donlinanl e, cujas excepcionacs o adrnira veis condi çõ<'~ 
<

1sf.ra tegica::; são h oje bcrrt conhecidas. 
:,Esse cc11t1'0 estrategico: para d<'scmpen h a r <'Onvenieu te-

1ncnte o pa pel qu e o futuro lhe reserva, pr.ecisa ficar ligado di
recta m entP a.o Rio de Janeiro, á P orto Alegre e á Pelotas, pontos 
de onde opportnna1nente poderá recC'lJr,r rrcursos. Deve tam 
bem , -m ediantt:' ramal p assando po1· Lavras, fi car estabelecida. 
~ua liga ção co1u a estrada de Bagó á Cacequy:· 
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O 1n u11 i<'jpio d e• Caça.pava é cor lado por .d i \'(•t·sas eslradas 
carroça.veis, Pn tr e ou tras: á Bagé, 119 Kln is.: ti Cachoeira. 95 ; 
á EsLa.ção di-t. F'crreira. , 83; á Lavras, 75; ú S. Sepé, '1·5 : li Santa 
Barbara (p<u1le) : 84 ; á Encruzilhada~ l :23; á S. Sebastião 
(estação), 100; á 8u ::i piro (estação), 12'..:': ,\ ::; <li slunria:-1 1'01·a1n 
calculadas a rart ir· da séde. 

O nun1er·o dP vehiculos regist.rados c n 1 1 9~2 t' J'<I dP :1i4,, 
assin1 discrilni nado~ : automoveis de passageiros, 4U: CiJ tT c tas 

rle 2 rodas. 203: ra1~roças dr 4 1·odas: 64, ; diligenciRs de 't· 
rodas 1. 

A esta<_·iio telttgraph iea de Ua~~apava que t\ d<' 4.ª (' lasse 
e dis põe de u1n a.pparelho Morse !';imples, pC'l'len<'e ao 1K.0 di s
tricto teleg1·aphico. Em 'LH21 t.r a n!-'mitti u 4.3()4. lelegrarnmas 
corn 91 056 palavras r. recebeu 2GH1: 0 0111 81 !'14t pala.v1'n ~ . :\ 
rec('i ta foi dr 8 :903$915 r, a. dcspeza rlc 8 :183$741. 

J1~rn ·J 923 con laYa 24 cstabelí'cimen los <le ensino , ~Pudo 
1 coll cgio elem entar , 3 eseolas isola.das ; '14~ escolas su bven
cionadas prlo governo do Estado, 3 n1un ici pnes e 3 pa.r t icu1ar Ps. 

' Sobr P a justruceilo nh i n1i1ii s l.rada uran1 1iRflm'os o se-, ~ 

guinle quadro : 

População P opulaçã o 
do municipio escolar 

20 aso 4056 

Alumnos 
matri

culàdos 

r -
1 ] 382 

Coe!ficien t•• 
da pop. es· 
colar' por 
1000 hah. 

199 

Alumnos 
matr icula
dos por 
1000 hab. 

68,45 

Alumno;.: Alumnos 
ma tricula- matricula-
dos par11 dos em r ela-
1000 em 

1

. ção a area 
idadeescolar do município 

r- 343,~n- .,,- 0,3~ -== -
1 i1or Klm. 2 

Sobre u i mpr1~11sa do inunici pi o a. noticia n1·ais re1nota. 
que Len1os {· a do jornal o Povo~ orgão official da. Repu blica 
Riog 1·anrlen s0. O pr imeiro n1ur1e1·0 ahi publicado depois da 
mudança da capital , foi o 4õ~ cn1 o de 1naio dr 1839. Nesse 
numPro p ri ll<'ipiou a figurar o lemma : Liberdade. Igna ldadf' 
I-Iuma 11 ida cle , que logo depois appal'eceu n a p rocJan1a ção que 
Joaquiln riicxPira Nunes~ com-0 con nna.ndante da vanguarda. de 
llavicl Ca11ablH'ro. tUrigiu aos ca tha1·inen ses en1 jul ho cl<' L839 
e depois i 10 r scudo de armas da Republica. En1 1889 l' l'.a ali 
publ.i cad o a A r:.tv.ali dade.; cm 1912, O Caçapavçino (' o il1unü:ipi o 
e en1 1922, o Estado. funda do en1 1918 (' a. Thesr>'ul'a . e1n 1921 , 
a mbos ~en1atH:.lCS. 

Na ci.dad e de ( ~açapava. funccjona o Uine ' l' heatro (Ju a
ra ny , inaug111·n.clo 0 111 15 de novr1nbro de '1915. 

CA CE<J l'Y. A~5i rn Ca.rnar go E'f'Crr v Pu u 11 onH' do rio 
Caeequy. 

CACl~:ouE)- . .-\ R~itn Re'Yes (' Co·i. e 1Vú' . regis tr .. au1 u 
nonH· do Cat t·qny. 
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CA Cfi:Qt.:r ·. - Palavra h ~-brida e. de t ariq.ue (chefe de 
t.1·ibo l'ID castelhano) + y (agua~ rio, err1 tupi ) . Ri o do cacique. 

O Cacl'quy nasce na Oochilha Ol'unde e corre para NNO. 
até snn b-01·ra no Sant.a l\ilaria, depois de um c urso de 75 Klrns. 
Oct. For. e JJontenegro_, dão 60 l(Jms. para seu curso. Resende, 
<·opiando o Relatorio do capitão Rosa da Silva, da O. O. (J. ll., 
osc1·c~v1·n : .,Começa no quadran t.r SS. do ban.hado do Inha
tium (1 sanga da Divi ~a , recebe o arroio :Jacaré, que vem. da 
Coch i lh tt do Pau Finca.do." Varela,, tornando, ta.lvez, por guia 
n ma.ppa de Coi, e ~Ni,e.) di sse que o 1·cl'r.tido rio desce, por d.í
vorsnH ,·e1·tentes. <las Oochilhas de Cuccquv P Pau B,ncado." 

1 ~ 

Na é•poca das eh e-ias é uaxcgR vcl ató o passo de seu nome 
u que se1·ve a.os n1unicpios <le S. Vi(·rntP e I-losa,rio. 

Po-roaçüo e estação ela via fctTt'a P. A . [ T . • no municipio 
de S. 'Vicente. Ainda no 1·rl'erido rnunicipio C' Xi stc uma. co
<'hilha com a quelle nom('. 

CAOHI P.-\SSO - corr. <:ay-passo. PaJaYra h ybrida e. 
de r·av (ouriço. em tupi ) + passo (s. portu gu(\z). Passo do 
ouri ço. An liga denomin ação do aetual aeroio .f apejú, affluente 
rlo Uruguay. conforme se ,-f\ da concessão dr sesmaria feita 
C'1n 1811·, a Seba stião Antonio Bulbões l_,rote. 

S. Leopoldo, em seu mappa. rrgiRtron Cunhi-passo. 
f;;\GlJ A.'PÉ - corr. cal1J-gua-pé. o ca1ninho do matto re

dondo. O padre Gay Pscrc'vcu Cagua.ti l' disse que por este 
vncabuJo ó dc~ignada. un1a especjc ele 1naribon<lo . 

. Arroio - nasce na. encosta O. ela cochilh11 de Sant' Anua, 
corr·e na ditecção geral de NE. para SO. até sua foz na 
Quarahy: depois de um <'nrso rlP :30 T\lrr1s. Re~-a o rnunicipi o 
rl<> Uruguayana. 

Nos l'ela torios da C. C. G. B. 8e lt' Ca'i/Joatl> e assim tam
ht~m estc'i cscrip'lo na concessão de scsn1aria feita, em 1815. a 
.. \11golo ·viei ra de Oliveira; na de Oiogo .r osé de Oliveira substi 
t.uiran1 a letra é por 'i. e na de J.i,ortnnn1o Antonio ·v ieira: ainda 
Prrt '1815, está escripto Guabat~. 

OAHISSÁ. - J\ ssirn Vel. da Sif1•. Rr·aphou o noJnc· <ln 
arroio Ca.icá. 

~ 

CAH). - <'. raa.-y, ri o da matta. I ~' um dos grandes riog 
do Estado e um dos primitivos Ychioulos do desenvolvimento 
da cultura agrícola e do comm ercio, na vasta zona que elle 
rrga e fertiliza. Corta uma das partes do Estado em que a 
população P, mais densa. e onde a agricultura tern apreciavel 
desenvolvimento, que augrnen ta, prorn issora.rnente. dl' a n no 
para anno. 

Nasce, pHr. dois ga,lhos (Ferra.mo 1 ~ t1:scadinhas ), nos 
banhados da. fazenda dos 11aipas 7 nos carnpos de~ Cirna <ia 

... • 
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Serra, eorn o no1nc de Lageado SanLa. Ct·uz. Desc1'ev1· 11111 ~emi
circulo en1 Lodo ~eu cu1·so que é de 180 l{lrr1s., segundo DOP. 
o ·Cunha Lopes), f:oi. e Nic. dão-lhe 180 l(bns. e Varela, 196. 
CorrP a principio de L. para O. , até r eceber as aguos do arroio 
da Roça: fazr ndo ahj uma inflexão para N. até ser nxolumado 
pelo Santa Cruz, o seu maior tribntario depois do Cadeia ; ahi 
se inflrcte 11ova1nente para O. e depois corre na direcção geral 
dP N. lJara S. 1 drscrrvendo innunH' t'ati e grandes curvas, até 
s<' lançar no J acuhy, a. cerca de '12 l{ln1s. a. NNO. de Porto 
Alegre. Passa pelos municipios de Ci1na da Serra, da r.l'aquara, 
de S. Sebastião do Cahy; serve dr d ivi::;a. entr·c Montenegro e 
'f'riumpho e banha as villas de S. Sehnstião do Cah'y S. João 
do Monten egro e 110 município dcslti n om e os povoados : Bom 
Principio. Pa1'<'CY Novo. Porto dos P~rriras r no dr nah>· ·
f>e~queiro e MorrE> tes. 

,.O rio Cahy possn P as importantes barragens donomi-
11ada.s R,io Bru nco, e1n homenagem. ao grande bT'asHei1·0 vis
i~onde de Rio Bra,uco: do qual possue cm sua n1argem esquerda 
rnn modesto n•onun1ento. As obras feitas no rio, con1 o 
,,bjectfvo dr rnclhorar suas condições de navegabildiade, se 
<1StP11d em 110 Lrl'cho de 18 J{lms., mais ou m enos, entre a s villas 
de Cahy P ~1011l c negro. e consistem em espigões transversae·s 
ohliquos: ba.1' ragrns snbmer sas. cliques e dr uma harragcm fixa . 
eon1 Pclusa. si luada a 2 Klms. do Porlo dos Pereiras. ,\ s bar-, 
l'agens subrnersas, espigões P diques, são todos el e pedra e 
.servr.111 para. regularizar o leito do rio , elevando ern alguus 
Jogares o plano d 'agua." ( Ocl. Par.). 

Conta o Cahy ~erca de 50 trjbutarios direcLos. Os da 
n1argem direila são os arroios : Ca rajá. Grande, San La Cruz, 
dos Macacos, Corvo, Piauby, Pü1hal. Bello, Onro. For·queta. 
8chmidt. l{aulenbach , Forron1ecco, Selbach, S. SalYador , Har
n1onia, Maratá, Ji...,ama, Cria, Fortaleza. Charqueada s. Na inar
gem esquerda os arroios : Roça, Pil'aj á . Pa1·aiso, S . .f osr, Paixão, 
Carás, Sepulturas, Tres Mares, l'io Cadeia, arroio !:> Weitoria, 
Ovelhas, Paquetá, Portão, Porque:iro, ) '.pir·anga, Dois <le Julho , 
rl'r·es J e Maio, Santa Christ.inn., Sinirrlhú: Alves Cabral , \ Tolta 
< iranJe. 

Ainda con1 o nome dr ( 'ah y_, c·xiste urn luga r uo muui
f'ipio do Triumpho. 

CAI. - l~ slü assim .c.:scri pto o no1ne do 1·iu Ca h~· no 
mappa que acon1panha a obra dr Dreys. 

C;\IBArl'1<: -- e. caa-ibaté, o rnatto alto, o currl <~ do 1nattu; 
pode ser tamben1 corr. de r:aa-iba-eté) o matto e1u que ha 
1nuila .Fructa.. Eslá daquel1a l'orrna eHc1·ipto o nornP do a,ctual 
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ar·iroio Co ilJoa[(', na co1H'l 1s~ão ele spsnHl r ia f1' i1 a 1•n 1 1BJ4, a. 
.l osé Machado Ji'agundes de Bitten court. 

CAIBOAri.i tt . - Alt. de caibaté, que se lê pela prirne jr.a 
vnz nas con cei:;sões de sesmaria feitas nm 1.814 e 1815 a Gaspar 
Rod'ri gu e5 e a. ~ranoel Luiz da Cunha . S. Leopoldo e A . J~irna . 
escreve1·a1n Caybaté : 1Vru·ela. Caybnatr ; Vel. da Si h1 •• Gayboa l 1'~: 
Oct . Fa.r., Ca iboathé. 

Arroio tr ibu lario da n1a.rgem esq uerda do '/accaeahy. 110 

n1u.11 ic i.p i o dr S. Ga b1'1 ir l , ondo tarnbr m existen1 co1n aquid IP 
nom e nn1 1uga1· e uma cochilha, em a qual se feriu a batalhn 
de 10 de f rYereir o de 1756, on de s11ccu1nbiraui. cerca de 1500 
i ndios P o <· hr l'P Nicolau Languirú , ahi surpreh enclidos p elos 
exercito:-; cas tel hano l' por lngu cz. es te comman dado por Gom es 
F reire de An dra dfl. posteriormte conde de Bobadr ll a, e aqucll e 
polo m a1·quer. ·val de Lyri os. 

--rcr_n ai ndu aquelle nornc o 2.º d i slrjeto de lJ ruguayana. 
" um ur1·o io no munici pio ele A1egrelr , que n a sce na serra do 
Cn.ver ú t> co1·re de ssg. para NNO., a té se lança r no lbi-
1·apuil.a11: depois de n 111 <:urso de 117 Klrns. 

C.'\.lBOA r111;: NIIRil\tL -- :-Sanga tributaria dn Caiboató no 
·rnunici pj o dr f-;. Gabriel. 

CAJ B(· e. rri-ybú . t'. seguu do 'l' h. Sam paio. a. rontn 
das YP.spas ou do~ maribondo:.;. ou corr. de raá -y bú, o olho 
rragu a da n u1tta , que 11ns pat'<'f'e a tractncçfio mn is adequada 
para o easo. 

Pr.qu Pnn lagôa~ ú n1 a.rgPrr1 ori Pnta.I da Lagõa Mil'irn . 

CAIÇ1\ - e. raá-içâ. o n1atto da formi ga . Porl e ser con lt'. 
de caiçára. estacada, tr in ch P. i ra. ta pn mr . rspecie dr n rm ad ilha 
par a upan ha t ' peixe . 

. '\ rroio é <J. vc1·t.r .nll' pri nc ipal do Pirnl. in ~· do ~orle>, 
na~< ~e _n o BoquPit·~ o das Palrnas. a 8!) l(ln1 R. a O. dP Cru z 
A lta. na tlPl 'l'<l <l f' S. n1ar-'linh o l' c:o 1·1·p dr s. pnril ~- nté SIH\ 

f'oz. C.urso Cl' r ra de () r\ i lo1n r 1 ro~. 

CA.J l . 11::;tá assim 1>sr r i plo o n 1J1n1' do r1 o tahy . no Pri-
rn ei r o N[appn do Parag uu y . 

n ,\ l OBA. - - i\ ss im o C. l·:nge11'1 n1·ill gl'aphn o ltnrne. da. 
lo.gôa Ca yuhá . 

CA l P IH.A - <·. r ai-pire, o pellP qur i1nacta; ru~tico. roceiro , 
rnorad or de l'f>rn do poYo<i do. 

Arroio l1·ih 11 lario do nuaport· JI O 1n unicip io d1!st.e 1l 0 H H'. 
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CAIPORA - e. <'aá-i-pora, o q ne rno1·a HO Inatt.o ; duen de 
indigena. D;"' n<Hninação dada a partr r.xtr t'11a do N. da cidade 
ele Caxias. 

CA fSSA. - Assin1 DAS g ra.phou o non:u_. do a1-ro i o Cai~:á. 

CA IUBA - corr. caá-y-upa, a Jagôa da matta. Pode 
ta.mbcm ser corr. de (.·ai-'uba1 ou cai--upa,. a fructa ou a lagôa 
da quein1acla.. 

Lagôa. s ituada entre -0 Mir im e o Ocea no, e a 3 Khn s . da 
lagôa. l!Iõrcs, corri a qual é ligada por urn canal dcnom i na.cio 
Sangradouro do Flores. Vide Cayubá. 

C. \ IYT. J~s lá af;sim escripto o nom e do r io Co.hy. no 
Mappa das Côr.tes. 

CA.J-C __:_ corr. af'íl-yu_. o pomo amarello. (A nacardi.urn 
occidentaiJ,e) . Ar roio no municip1 o de S. Seba stão do Cahy, 
corre de O. para. L. ate sua .l'oz na inar gen1 direitn. do Cahy, 
depois de urn cu r·so de cer ca de 4 T(hn s. 

C1\JCDÃ. - Está assim escripto o nom e da Lagôa 
Cayubá, na concessão dt> sr smaria. f'r' i ln Pm 11790 a .Joíí n Duür le. 
DAS. Larnben) a ssirn a regis lra. 

Ci-\ Nil\ Cl;,.\ - e. r ar11a-aqilâ, o bico do pei to . A Hsi n1 
/Jetta'rú o escreveu o nome do Camaquam do Sul. Jl!l or aes Dutra 
<' Gay . da 1n-0sma. l'orma rc ~g i stram o Caruaqua1n elo Norte. 

CANLL\CUA~I. - O non1r do Carnaquan1 do Sul t'oi assin1 
escri pto por S. L eopoldo e n o alvarú de 26 de abril de 1.81.H, 
que elevou Cachoeira á caLegor·ia dr v illa . Da m esrna fo1 ·1na 
foi ese1·ipto o Camaquam do ~ortr, nos .. LimHes das sete f'rc
guezias da província de Niissõcs, indicadas cm 181 O pelo bri
gadeiro Chagas Santos" e no Mappa Arge ntino. 

OAMi\ ClJ A_M CJIJCO. ;\ ssim S. Leopoldo l' Camflr{Jo 
E~screvcram o no1n r do Can1aqua1n Chico . 

CA:NIAQ{JÃ - e. f:rtrna-aq'Uâ, o bico ou a po11 ta do p t~ i t.o . 

. \ ssinl DJ S e r arela, escr evc1·am o nom e elos doi s r ios 
(' arnaquam,. 

OAMAQliAlVI - e. carna-aquâ, o bico on a po11 La do peito. 
Por esse n ome são hoj e conh ecidos do il-' g randns rios deste 

L~3 stado. Urr1 dclles, o a rfluente da Lngôa, dos Palos (~ tambcrn 
por alguns gcographos denominado Carnaquam Ornude_. para 
dif'feren ça-lo do outro - - o aff'luente do { ' rug uay - ·u que 
lamberr1 cbamarn Cam,aquam, daw 111.'issões e até con10 ,Carna.
quamduho figtn·a ern nm nH1ppa do Flj o Grande ·do Ru l, ed itado 
pela L ivraria SPlbaeli ern 1913. 
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C1·crnos q uc a primitiYo. deuontiJJação de:; l e c1·a l ca·mbaquá 
ou Cronbaquay e a daquelle Ticãbaqua. Vide t'stes nomes. 
<) uso: poren1, ou a ignorancía, ela lingtHI i ndigena, chrismou 
a ambos por Camaquan1, e porque assim :suo rrn geral conhe
cidos, assh11 ficarão sendo chamados, e1nboT'a os novos geo
g r.aph os antepor1ham um I inexpressivo, 01·a ao 11ome de un1 
ora ao noine de outt'o, estabelecendo desse ·1nodo ainda maior 
balburdia. Par·ece-nos que o mais curial é deuomina-l0s 
erunaquan1 do 1Vorte e Carnaqur(,1n do Sul. A.8süu nenhun1a 
confusfi.o havc1'ri , d<.tda a sihu19fio de n,1nbos ern ·r·elação aos 
pontos cardeaes. 

O Crnnaqurnn do Sul tH:t:-.>ce nn se1·1·u. dl' Sunta r.i_iecla a 
N N I~ . de Bu.gé ·e corire ímpetuosamell te na d i.rccção geral de 
O. pa ra 1... , oru ao S. ora ao N. do parallclo dP 81 (>, a té sua 
foz na Lagôa dos Palos, depois ele llln, curso d<' 4.15 lGrns., 
St'g'lllHlo os inelhores dado::; eixistcntes. i st o é~ os da O. e. G. B. 
/JOP dl\ 370 l{lms. para seu curso : nA S e T'arela, :330: Cunha 
Lopes. 320: TT7 . P JV!en e ,lfin. T'ia, 2Ci0: 8strf'J.das_. 280; R. P ., 
:2'20 (' r:. Engenharia, cerca de 4-00. 

~~sse lougo e sinuoso cu rso rega os tert'Pnos dos muni
ciµios de Bagé, Lavras, Caçapava: Pinheiro Mac hado, Piratiny, 
r·~ ncruzilhada, Cangussú, S. Louren ço, S. João do Camaquam. 

Seu exten so e largo valle que é do grande fertilidade e que 
c•ncePra. rn1 seu sub-solo diversos n1 i nerios, fi ca ~ i tuaclo entre 
as 8er1·as de Batovy, Caçapava, J~ ncruzilhacla. (deuo1ninações 
locacs da sorPa do Herval ) , ao norte, r d<' Santa rl'ecla, ·velleda, 
dos 'rapes e de Cangussú ( ctenorninaçõrs locaes do prolonga-
1no11 to da Coc.hilha. Grande), ao sul. 

O Carnaq ua1n elo Sul con tcrn 8 ilhas, sendo 2 grandes 
<· ti ppquenas. Em sua foz forma. urn delta P a.hi suas aguas 
Hão escoaclas µor tros boccas denominadas Barra Grande, 
Barra Funda e Barra Falsa. ~ · o l'efc1'ido ri o navegavel até 
curla extcnsõo acima de sua barra, sendo possivPl melhora-lo 
n té '11 9 I<hn~ . Contra cerca de 50 tributarios. Na margen1 
Psqut>rda os arroios: Colorado, Tigre, Palmas, Lageado~ Lexi
guana, \ 'pJh a<'o ou Torrinhas, 1\1·roio Grande, Barracão. Carajá: 
8anLo 1\n tonio, Pedregal, Camargo, Pedras, Panla.noso, Cará. 
D11 ro , Sapata, Q uevedo. Cananéa, Santa Izabel. Pela n1n.rgem 
nsquercla: Ibirá Nlirim, Ca1naqua1n do J-TiJ arioi Ca rdoso. Yfan
liquci 1·a, .João Dias, Pecegueiro. ~rv('s, Carajá, Ca11 cleira., ·var
gas, Pedras, Pedroso: Cerro da A1·vore, Cria ou i\bra nges, l\1aria 
Santa, ctoi-; Ladrões, Cruz ou Perdjz, Subtil, dos F'estej ados, Costa 
Pereira on 8. FeUciano: das Ped ras, .Joa11ic0 (Palanque nas ca
beceiras) 1 Sel'ríl. do Cordci ro, . Sauga. 01·aJidc, Bugre. 

· CA.M'AQUJ\l\l CIIICO. - DAS~ 1 ·arela, Oct. Par. o todos 
os rn appas do Rio Ora.nel e do Su1 , a · pa1·ti1' (lo qu r '<tcon11H111ha 

I 
f 
' 



os 1\n11ac's ele S. Leopoldo_, dão essa dt> nou1üla9ão ao Carna.
r;u.an1. do Sul,, desde !-inas 11 ascent.es nJ0 recPbPr as aguas do 
Ca.n1aquam do I-Iilario. 

CA!\1.A.QUi-\M DO A~1J~:H.ICO. - Oo11Lravcrlrnte do S. Scpé, 
cor1·c para. S. até sua. foz no Curnaquan1 do Hilario, depois 
de. um cu rso de 30 T<lms. Limita os municipios de Lavras 
1' Caçapa.va. T~' tambcm conhecido po1· 'Jfa.ricá. Recebe pela 
inargern esquerda o Seival. 

CA:\ifA.QUAM DO HILARIO. - Nasce na. serra do .Ta
gua.ry, co1·re de O. para L. até se laHçar uo Oarnaquan1 do 
Su] , proximo ao cerro do Ma1crcado, depois de u1n curso de 
73 Kln1s. J\lguns geographos ;-;uppõern que este arroio é o {;a.-

111aquarn do Sul. 
CAM.AQUAl\tf DO JACQUES. - Arroio, nasce na Cochilha 

do Acampamento e d:ahi drsce atr sua ernboccadura no Ca-
1nA.qua1n. do I-1i1ario. 

CA.M.A.QU.t\NI DE Li\ ·vRA.S. - Arro io: iiasce na Cochilha 
elo 'Paboleiro, corre de O. para L. sobre o pa1·allelo de 30° 50' até 
sua. barra no Oamaqua.m do IIila.rio, depois de um curso de 
(if) l{lms. E' apreciavel pela riqueza de seu leito. Banha a 
Yil1a de Lavras. 

OAMAQUAl\!I DO MACJ1~DO. - D<1r1omina.ção dada a um.a 
das nascentes do Can1aquan1 do Sul. nasce na Cn<'hilha do 
Aca1npa11H'nto e depois de un1 curso de cerca de 25 Klms., 
rorr·enrlo de SO. para NE. desagua na maTgem direita do 
Ca1naquan1 do A .. mcrieo. 

CAMAQlJA!\1 D,..\ S ~1ISSõES. - Rstá assim rcgíst.racto o 
Carrlaqua.m do Norte, no Mappa da Comarca de Palrnas. 

CAMAQl;AM DO NORTE. - Nasce na Cochilha GeraL 
no lugar denominado Tunas, no municipio de Boqueir<io, a 
rnenos ele 3 I01ns. da cabeceira do Jaguaryzinho, seu contra
vertente. Depois de um percurso de cerca de 47 Kln1s. penetra 
no 1nunicipio de S. Borja e o atravessa., descrevendo grandes 
cur\'as . na. direcção geral de O. at f> receber as aguas do Igua-
1·iaçá; ahi se inflecte para NO .. voltando-se, dep ois de percorrer 
'18 Klms. novan1enle para O. até sua en1boccadura no Uruguay. 
Não obstante sua gra ndc extensão, cerca de 180 Klms. , só é nave
gavel nos 12 primeiro;-; acüna el e sua barra. Seus principaes 
l.ributarios são os da. matgem esquerda que clescem das ver
lentes da serra de Igna1~jaçá, são elles : rraquarembó, Itacurubi, 
Iguariaçá, Cambuir etan, todos con1 mais de 50 Kln1s. de curso. 
Vide esses no1nes. 

1\inda com o nome de CanLaquaan ·existen 3 disiríctos 
rnnnicipncs no Rio Grand r do Sul: o 3.0 de Caçapava; 3.0 da 
l1jncruzilhada e o ~~.<• de S. Borja: onde tarnbem existe corn 
aquella cleno_mi nação un1 passo t' u1n ri nciio, formado : este. 

a 
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p elos rios Can1aquan1 e Pi r at.iny do S ul, ao se la nç!arern no 
l Trug·uay. 

OA.MAX.IM. --- Está assim escripto o nome do Camoatirn, 
na. concessão de se~maria feita em '1815 , a Fra ncisco Valentim . 

Ci\MBAH.Y. -- e. CfA1nba-y, arroio n egro ou do negro . 
Koine d(I 4 arroios deste l~stado. Urn delles, o que é t.ributario 
do Vaccacahy nasce na lagôa das 'l'res Agua s, no mnnicipio 
de S. Gabriel: n a serra do Acampamento \ 7elho P Her ve de 
rljv isa, em todo SC'U cu1·Ho, que é cte cerca de 37 l(ln1s., entre 
o municípi o em que tem o rigem e o de S . S'ep é. Cunho Lopes 
o r egi stra com o non1e de l nibrajutura; o que é tribula1·io do 
Uruguay, banha a cidade de I taqui , pelo N., j unto á su a barra 
f'oi construido o a rsenal dr m arinh a daqueUa cida de. Na sce 
na cochilha do H.incã.o rla Cruz e corre para O. a té su a foz 
ctepoü; de um cn1·so de 18 J\.lm s. Os ou tros doiR arl'oios são : 
um tr ibu lario do Jacuhy e o ou tro do P ira. li ny do Snl, no 
municipio de S. Lu iz Gon zaga. 

CAMBAI-1)-~lNH{>. - Palavra h yb1·ida e. carnbá-y (arroio 
do neg1'0 em guarani ) + zinho (8uff ixo diJninuHivo, po1·tu
g nez). O correcto é Cam bahy -Miri n) . 

Arroio, ta1nbem. conhceido po r S. Jrrouymo. 11asce no 
1nunicip jo de S. Gabrü~J , corr e para N. e dep ois de u m curso 
de 10 J(lrns. se lan~~a na inarge1n dh-eita do Vaccacah y, cerca 
de 5 IOms. abaixo da barra do Ca1nhah y. Ainda com aquel1 e 
nom e ex is te nm lugar e unl passo. lamben1 no n1unic ipio de 
S. (Jabriel. 

CAl\1BA.QlJA. - AsHiln DAS l'egistrou o nurne Jo Cama
quan1 cio Norte. e. ca,mbá-q'Uá ou cambá-quál'a, a J'nrna dos 
n egros, o r~co u dcrij o dos negros . r rb . . Sa1upaio ). Ety1nolo
g ican1ente está eor to, nJas hist.orica1nente não pôde sel' appli
cado n ern a o ri.o Camaquatn do Norte (Icarnbaqua o u Ca.1nba 
quay , como ccrta1nente se chamou ou tr1ora ): nen1 a o r incão 
existente no municipio d r S. Bor,j a : porque inuito antes da 
entra da de negr os naqu elJa região, u rio e ri ncão referidos já 
e1·am conh ecdos por aquclla denon1inação, cor.no se vP. do 
mappas P docu1r1entos do srculo XVII. 

CAMBARÁ - cor1·.r:a1nará-raapa~rá, h crva ou folha va
t•iegada, de 1nuitas cores (Teschauer) . Planta brasileira, n1uito 
pr econizada contra as affecções dos orgã os l'espiratorios. , Ha 
varias cspecies. Jll art. registra sete. P. Araujo, dá como exis
tindo no Ri o Gra nde do Sul a 1l1oquinia Polyrnorpha, de que 
faz interessante d jagnosf'. Pio Correa_, entretan to: 1n euciona 
essa espccie co1no de Ol'igP tn c~ piri 1 oHanten sP, lnaltog1·0$sensc 
e pau.lista~ L~ con10 l'iogTn 11dC'11sr do ~n il rrgisll'a o <'run !J tu\l de 
/ollu.:1 ffl'Oilf/c (Lauluna cu 1 n<. : 1>; '1 ~ . . \1 . Ph!lo, di z ' j ll L' a nqui 
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existente é a Lautana vellovviana, a que elle dá o nomt~ de 
C(/.mará do fl i o Grande do Sul. 

Com o nome de Cam bará exi stem n este Estado: utn arroio 
Lr ibutario da margem esquerda do Irapuá e que corre de O. 
para L. limitando rm todo seu curso, que é de 10 J( lms., os 
n1unicipios dP Caçapava e Cachoeira ; dois lageados, sendo 
nrr1 tributario do 8 . Sepé no município deste nome, e o outro 
ri o arroio Conc·riçfi o. no n1unicip jo <lc Cruz Alta, on<le tambem 
exi ste com .aquella denominação, um passo o u1na estrada; 
8anga no 1nunicipio de "Venancio i\ y1·es e lugar no de 'Rosario. 

CAMBOIM .. - Alt. de Cambuy, que é corr. Gaa-1n!Jocy} 
fructo de duai:i partes juntas - alluzão á semente do cambu i, 
que é esphorica e dividida t>rn duas partes. Planta e fructo 
fi e diversas cs pecics, pertencentes ao genero Eugenia, da fa
miha das A-i yrtaceas. Com nqucllc nome existe um porto no 
01'avatahy, no mnnicipio de \ -iamão. 

CA MBU IJU~Tr\N - e. f'arnbu i-retan , região ou lcrra do 
Ctin1bui. 1\ l'rn i o, nasce na serra de Iguaríaçá , no Povin ho 
dos Castilhos. n corr·e para N. e depois de urr1 percurso de 
·1 O l(lms. sP in l'J cclc para O. a té .receber a.s aguas do Piauhy 
ou A.guapé. voll ando-se ahi nova1nenlc pat>a o rumo pt·iinitivo 
ai.é ::;ua foz uo Carr1aqua1n do Norle . .aba ixo do passo de ~1arcos 
Si lYa depois ele 1nn cu rso de 60 K1m s. 

CAMBtTl Rl\~ 1Ã . - .Assim V a.relo g ra phou o 11 0 1n c do 
Cn mbui retan. 

C1\.MBU Till~ ,.l'"{N. -- A ssi1n Or/. Far. , gra phou 11orne do 
C<i1nbuirelnn. 

CAlV10Arl11M. - - Ji~specic de a.bolha cujo rn el 1'\ n1uito 
apreciado : dá-se o n1esmo n OIDl' a colrr1eia dessas a h r lhas. 

i\rroio, 11 asC<' na Cochilha de Sanf Anna P co1·1'r par a 
SO. até sua conf'Jucn c ia no Quarahy. aos 30° 6' '10" de Lat S. 
r '1 3° 41' 9" de Long . O. Seu cu rso (' oc 40 Klms. O valle ern 
que corr e este arro io e que Lem e1n quasi toda 8Ua extensão 
n largura de 21/2 a 3 J{lm s., rs tA situado entre alturas de 150 
a .200 lll etros. 

CA.MP1\ i\ 1( ,\ sBlin S. IA'OJJO/do <' ( 'anu11·00. r·cgislram 
,, 11 0 1n e do to.pr .. u1 é. 

CANG(l() (i. - Assün S. Leopoldo e LJre ys, l'SOJ'C'Yl'r'arn o 
11on1e cio ( 'rnl(Jvs., li. Aqn ella gr·n ph ia (· a cnr r Pcla. 

CANGlJSSú . - a lt. de Cangnç ll, que é co11 t1·. <I P arang-
11-cú, cabeça grandr. cabeçu do ; cspecie de onça . 

Floresccr1Lc n nu1icipio situado n a região sueste do Esta.do, 
cuja séde é na vi1la do mes1n o norne, que a ssenta. nnt1·e a. 
parte orien taJ da scr·t·a dos Tapes, á rnargem direita d o a.r·roio 
Cangussú. Pm u 1n contra forte ria Cochilha de Santo Antonio a 

3* 
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-1-20 m etros de all. B"'oi fundada e111 '1.º de janeiro de 1800, com o 
lauçarn ento da primeira pedra í'undamenlal da capella dedicada 
u N. S. da Conceiçã.o, en1 terreno doado por Paulo Rodrigues 
Pratos e Francisco Teixeira de Oliveü'a, que assin1 r e::;olveran1 
o 1 il.i gio que tinhan1 sobr<' o clo1ninio do mes1no terreno. Foi 
Plevada á parochia em 31 ele janeiro de 1812 e á villa pela lei 
proYincial n.'' 340. dr 28 ele janeiro de 1857. 

Os limites do aetual 1nuuicipio de Cangussú são os SL\
gui ntcs : A.o N. co1n o n1uni cipio da E:ncrnzilhada pelo Cama
qua-m do Sul: desde a barra do Ca1nargo até a do Subtil e 
(Pahi até a do Sapala , con1 o inunicipio de S. João do Cama
qna1u. A L. con1 o 1nuuicipio (le S. Lourenço: pelo Sapata at (• 
1·rceber o .\ rrojo Grande que passa a inarcar os lin1ites al.•; 
i-;1Hts nascentes P d'ahi por unia linha rccla até o galho oriental 
do Arroio Grande (af:l'lucnte da Lagfia dos Patos) até a con
!'luencia desse galho com o occidental ~ e com o município 
de Pelotas. cl'ali : por urna linha recta alé a nascente do arrojo 
das Pedras e a seguü·. por este: at.é sua foz no Piratiny, t' 

por este rio, ao S., com o n1unicipi o de J\.rroio Grande. A O .. 
com o municipio de Pirat.iny, pelo r·io deste nome, desde a foz 
do P.iratiny M'it·iin até receber o ar1~oio Solidão qun passa a 
ser o lindeiro, funcçã.o essa que passa em seguida ao Sl'.>U 
lributario - Nlada Antonia - até o ponto em qu0 em erge P 

d·n h i por uma linha recta até a nascente principal do Camargo 
nu Bica e por este até se lançar no Ca1naquam do Sul. 

O município é atravessado de L. para O. pela serra do:; 
' l'a.pcs, com alLHudes de 300 a 1nais de 400 rnetros e de N. para 
S. pela serra de Cangussú , ramificação daquella, com um nível 
superior a 300 1netros. Ao. N. e ao S. predominam as cochilhas 
uu campos dobrados; com alguns cerros se elev<i ndo ele longe 
1 ~m longe, como a estabelecerern ligações entre si. Proxin10 
1i inargen1 do Camaquam. o terreno é de varzea. ~stc rio que 
v inha correndo em leito a mais de 200 n1etros de altura. baixa. 

' ' 
ao regar o município cm apreço, para inenos de 200 r rlepoi~, 
sE> nsivelmeute: para menos de 100. 

As terras de Cangussú são. quanlo 1:1 nahu'1'z1:1. urgi1lo
ca.lcar oo-hnn10Ras. Prestan1-se pal'a a polycuHu1·11.. As rnnis 
f'm,tois são as <lo 1:1 e 3.0 districtos. 

Posi.cão ostrono1nir:a. -- As coo1·dC'11adas da ,. illn e dP 
outros poynlos do mun irí pjo são as seguinte~ : 

Cangussú (igreja : . , . 31º 2W liW' de LaL S. r 9º 30' 11" clP Long. O. 
nang11Rsú Yelho (C<' ITO) 31º 21' 20'' 27 de Lat. S. e 9º 28' '17" 29 de Long. O. 
Cel'ro Criuva , , , . , , , . 30º 55' 18" Lle Lal. 8. e 9º 02' 37" de Long. O. 
Crrro do Bo<Jll<> irão, 30º 58' :~4" de Lal . 8. 

~ 
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llydr ographü1. -- O systen1a hydrographico do municipio, 
per tence á bacia orientt1-l do l•Jstado . A bacia. secundaria do 
Oamaquam do Sul é ahi representada pelos seguintes arroios 
que dimanam das vertentes septentrionaes da serra dos 1,a.pes : 

a) Ca.1nargo ou Bica. JJOP dá 35 Klms. para seu cu1•so; 
(;unha Lopes) 40 aproximada.mente <' o e. Engenha1·ui, cerca 
de 60. 

b) Pedras, nasot' no Can gussú Velho e lcm sua foz '15 
Klrn:s. anles cio Passo da Guarda~ depois de um curso de 60 I<lms . 
~egundo o~ dados da C. C. G. B. (R elatorio de 'l'ancredq ~1er
nandes d(' l\!Icllo ). IJOP, Cunha Lopes o o C. Engenharia~ dão 
!10 r pouco~ l(lm s. para o curso do l'Ct'erido arroio. 

e) Pantanoso, nasce na8 proximidades da lagôa do .Junco 
r desagua prrto ela ilha do~ Prestes , depois cte um . . curso 
fie 51 KlmB. 

d) CC!irâ. vide este no1ne. 
e) Sapata, qup tem como tribu tario: na. rnargerr1 dire ita, 

o Arroio Grande. Sr u cu1·so ó de 30 Klms. segundo Cunha 
f.;OP_es e DOP. O C. Engenharia~ porém. calcula em 55 pouco 
lna1s ou rnenos. 

E' o 1·cfcriclo n1unicipj o r egado pelo rjo Piratiny do Sul 
(vide esle nome) P pr.los seuR tributarios qur ahi correm e 
que são: 

a) o Soiidão. que~ co rn o seu aff'luento Maria. A.ntonia., 
nssignalarn os limilcs com o municipio de Piratiny. 

h) Jf aria. (;ornPs_, que co mo o supra citado desce ela en
costa m erfrlional ela serra dos rrapes, com cerca de 23 T<lms. 

e) Pedras, 'cou1 30 Klms., segund o Cunha Lopes; nOP. 
<·alcula em 40 e o C. Engenhciria, e1n 45, aproximadamente. 

rl) Sarrti't;a,, 1>ar·a o qual DOP dá cerca dP 11'.0 Klms. de 
Clll'SO; Cunha Lopes, 45 e o e. Engenharia.~ 65 aproxirr1ada-
1nente. E' tamben1 regado pelo Ca.nguçú (Vide este nome). 

Existc1n no 1nun ic ipi o os seguiHtes passos: da Guarda.. 
da Armada e do Ferreiro, no Camaquam d o Sul: das Pedras 
r <lo Acan1pamen to n o Pi ratiny r da Maria Gomt•s. na foz <lo 
fu·roio dess.e nom e. 

O rnu nicipio de Cangussú, quC' é dotado de excellente 
c·l i rna, é parte integr1tnte do Esta.do do Rio Grande cto Sul e 
p<'rtencc ao 3.0 di stri cto eleitoral. E' séde da comarca de seu 
nome (I en tranci a ), creada por acto n.0 249 de '12 de ,junho 
de 1890 e da qual faz parte o municipio de Pir·atiny. Pertence 
ao Bispado de Pelolas. Compõe-se de 5 districtos admini stra
tivos e j udiC'i arios: 1.° CangnRf'lÍ ( con1 :2806 aJn1as e 800 l{ln1s. 2 
de sup erfi c it' ) , crcado pela 111cs1na lei que elevou a parochia 
á v illa ; 2 .0 Iguate·my (5848 al. e 'l200 f<ln1s.~ ) ; 3.0 Pantanoso 
(ô065 al. t' 78!1 T<ln1s.:n; 1L º ne1Tito ü~3()() al. e CM 2 K.ln1s.2 ) e 
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5.0 Hi11cão doR CraYos (4o85 aJ. e ()00 Klms.2) todos cread os 
pPJo ac1o n111nicipal df• 10 dr outub1·0 de 1901. 

O rr.1ov'il11011lo do regi::;lro civil cm 1922 foi o seguinte: 

Popula<:tlo Nasci- Nupcia-
em Rl -12-922 mentos 

1 
O bitos 1 Casa~ent~'= Natalidade lida de 1 

}fortalidade 
~ . i-32770 907 363 '· 218 27,6! 6.67 11,0í 

1 

l~ rn '18ü0 sua popula9ão era de 15 789 aln1as . 
Sendo a Rl'ea cio mnnicipio de 1·001 'Klms. 2, a dPnsidadP 

da população Pra. em 1922 de 8,19 pol' I\Jm.2. 
O numero de predi os exis tentes cn1 '1922 era d.e 6500. 

dando assim a desidade de 5,04 habitantes, para cada casa. 
· Em 'L899, o numero de predios era de 3083: spndo 222 

1rrbanos P. 28tH ruraes. 
Foi esta B população pecuaria. do rnunici 1rio calculada 

em 1922: 
Especie QuAntidade Valor 

Bovinos 17() 000 t7 248 :000$000 
b~quinos 115 200 7G0:000$000 
Mna.rPs 3150 283:500$000 
~ui nos 48 000 1 440 :000$000 
Ovinos 54500 981:000$000 
Caprinos 6000 60:000$000 

-- --
'l'otal 302 850 20 772 : 500$000 

J1~rllt'P o~ diversos p1·oductos agrícolas do n1u11 ici pio, fi 
guraram em 1923, milhQ, feijão, arroz, trigo, batata ingleza, re~
pectivamenle. com 15 000, 2020, 4200: 1000, 40()0 toneladas. 

l\o quadro da t r ibutação lerritoriaJ do Estado, em '192 1. 
Cungussú figura entre os municípios do 3.0 grupo, isto <'·: 
entre os que té~:rn area de 4-00 000 a 500 000 hectares: da ~e
guiníe forma: 

.Numero de pro- 1
1 

Area em Hectares 
prietarios Valor venal Valor medio 

6 496 - - ~r ~ -402 075 21127:050$ 52$545 

A re<·r'it,[1. e a dcsp r-za. do município no ref Prido arn10 de 
1H:<·1, l'oi a segn intP: 

~ . 
1 Receita. o...... i Saldo Saldo de Total 'l'otal 1 

1920 1 Extra- Ordínaria 1 E~tra~ para 
Ordinaria 

1 
1922 _.ordinaria ordmana 

--~-
.. -- - = 

4~604$ 68:796$ 28:881$ 102:280$ 84:5·85$ 7:295$ 01:880$ 10:400$ 

, 

• 



39 

Vias de cc>1nrnttnicação. - Os rios quf•. ba.:nha.rn o rnuni.: 
oipio, são ahi 11avcgaveis sómente r..n1 parte, isto é: o Carna
quam, do Sul_. a !é o porto de S .. r osé do Patrocinio r. o Pira,tiny 
do Sul. a.tê o passo de Maria Gomes. 

O exti·cnH) snl do municipio {• atravessado. enl pequena 
extensão. peln t'strada de ff'rro de Hio GrandP á Bagé, tendo 
a.li a estação do Ccrrilo. Ha uma estrada de ferro projectada 
ligando Pelotas á rstação Diler1nanclo de i\guiar. f~ssa estracta 
<JUC vae atravessar o mnnicipio na direcção de SE. para NO., 
contdbui1·1l extrnorfUna.1"an1c.ntC' pa.r·a o seu desenvolvim.r.nto 
econom1co. 

O mu11 ici pio <; cortado por diversas estradas de rodagem, 
entre outras: á Pira.tiny (villa) 46 Klms.; á Piraliny (estação). 
73 ; á Pelotas, 66; á Cr rrito (estação), 66: á S . .T oão Baptista 
do Camaquan1. 133; á S . .T osé do Patrocínio) 6n. As ctistancias 
forarn calculadas a partir da sédc. 

O uumcro dr. vehiculos r egistrados em 1922 era de 68ti: 
assin1 d.bcrinri na clos: automoveis de passageiros, 3; car1·etas 
de 2 rodas, 198; carroças de ft. r·odas, 4 75: ca.rretões, 1.0. 

,\ estação· do telcgrapho de Cangussú, que é de 5.n class~ 
r, dispõe de nn1 apparelho ,,Morse'·, pertence ao 20.0 districto 
l.elcgraphico. r•:m 1921 transmittiu 1149 telegramruas com 
31 33·1 palaYt·as <' rr cebeu '1082. rom 26 625 palavras. A reeeita. 
foi de 5 :002$400 e a despPza dp 6 :E>70$660. 

Em 19.23 coutava o mnnic ipio 27 estabelecin1e1ltos df-'. 
onsino, sendo 1 coJJegio elcmei ltar ~ 2 escolas isoladas e 211: 
subvenciona.da:-; pelo governo do t~slado. 

Sohrr a in slrllC'Ç'âo n.hi a1i11is1rada <rrganisamos o HCRuinte 
quadro: 

- - ' ' Alumnos Alumnos Coofficiente Alumnos 1 População População Alumnos da pop. es- matricula- matricula- matricula-
do municipio escolar matri- colar por . dos por 

1 

dos para dos em rela-
cu lados 1000 bab. 1000 hab. 1000 oro ção a area 

idadeescolar do município 
-

3277~488 
-==-=-- -:O~ - . . - -

185,~1~ 0,3 
l 

1201 197,67 39,67 
i por Klm.2 

Sobre a i 1np1'ensa do llluniciµjo u :notici.<1 n1ats untiga 
que temos t-' a do JH'riodico Chrysal ida, que ali E>ra publicado 
cm 1888. ue::;se 1n<'smo anno ahi apparecia o 1ltunicipio . Mais 
tarde, em 1894, surgia o Tern po e 2 a.nnos depois o 
Tris, que <'m 1902 ajnda r ra publica.do. 

Na vjlJa d<' Cangussú f11nccionn 11 Cine Td eal , i11augurado 
c1n fevereiro d(\ 1913. · 

Ainda com o non1 c de Cangussú, existe urn arl'.oio que 
na.scc a NO. dA. villa de seu nome e corre para SSE. até receber 
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o segu11do af.l'J ueule da. n1a'rge111 esq uPrdu, ue:-;se ponto :-30 in
flPC1l' pn.ra S. alé poucos rr1ctros ao N. da Colonia .Yfaciel, no 
municí pio de Pelotas, voltando-se ahi para L. e depois de corree 
cc1·cu de 30 l\"hns. retorna para S. até sun barra uo S. Gonçalo. 
f:oi e Nir> P Cunha Lopes) dão 75 l{hns. para ::;eu curso; DOP, 
calcula eni 80 e o C. Erigenharia, e111 70, aproxima.da.n1ente, 
r o figu1·u con10 nascendo ao S . da v illa df' Callgnssú. Alguns 
gcog1·aphos con l'undem-no co1n o P1~lnlo s. g ' tamheu1 conhe
c ido por Contagem. 

Carl{J'USSÚ é ainda deno1ni11açíl.o: da ser1:a dos reapes 
Haquel}e tnunicipio, de un1 bajxio na 1.iagüa dos Patos, on.de 
ex islc conJ aquelle nome uma Hha: Lambem conhecida por 
Feitoria ; de um grande cerro que deu origem ao nome r eferido, 
pela con for·n1ação que apresenta e finalmente antigo nome de 
nm rillcão enlre a serra do Herval e a Lagôa dos Patos, con
formo se· Yê das concessões cll' sesmaria t'eilas E>n1 1789 e 1801 , 
a Santos da Costa 'I'eUrs e a Anlonio J osé Marques. 

UA:\'fi ( iSS(- \ ' ELHO. - LngaT' r r r 1·1'0 no 1nunicipio de 
Cangussú. 

OA NTI~. -- ,\ ssjrn OA ... -.,· r cgisLr 1:1 o non1 e elo Caty. 
CA P.\N1t - coni.r. caa-pane1na. rna.t.ta 1·ui rn on egteril. 

jslo (·: qu e nfio t.c.1n rnadeira de lei. 
1\rrojo , JHlBce 11a. serra. da EncruzjJ h~.da: no n1u1licipio 

de Cachoeira, e corre para N. a l.é !-3Ui:l. foz n o .Jacuhy depois 
de um curso de 70 K.lms. Nos Lr r1·e11os proxirnos a suas n1ar·
gons ha. granrl(':-; plantaçõPs d0 arroz. Lnga.1· no n1unicipio 
dr Cachoeira. 

CA PA.NEMr\ (Barão de - ) . Liuha colo1lial n o rnunicipio 
de Bento Gonçalves, qnc 1raduz em sl'u uorn€' Lltna h omenagern 
ao illustre geologo e geograpbo brasileiro G·uilherme Schuch 
(Barão de CapaneJJ?.a). Orgauisado1· <' primriro ctirector dos 
~rlegraphos no Brasil. 

CA PA NESO. - Está assiru escr j plo o no1nr do Capan<;, 
11a concessão de sPs1naria fC'i ta P1n 17~7 ~ a :vranocl ~f achado 
'T'ei xri ra. 

CAPANEZINHO. - PalaYra h flH·idn. e. ele capfl.né (n1atta 
rsteril, cm tupi) + zinho (suffixo diminnit.ivo , portuguez). 
Arroio tributario do Oapané. 

CAPÃO - corr. caá-paít, a i l IH~ dP rnatto. Lugar no 
n1uni cipio do Rosario. 

01\PIV AH.A - corr. capyi-uára) o con1edur de capün, o 
horbivoro. Nome de 8 arroios. Doi8 dclles sií.o af'f'luentes do 
( ~1H.i..l1 ybn, o da rnarge1n direita, 1.H1:-:1ce no c0r.To Negro e corre 
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ct·e O. p:-tra L. aló sua buTl'él, depois de un1 cu1·so de 30 Kln1s. ; 
o da 1uarge1n ('squerda, nasce e1n Belt~rn ~Velho r coP1'C de NO. 
µara SO., até sua eJnboccadura: d rpois de u1n c urso de 10 Klms. 
Entre 08 urroios q11 r ciespcjaIXl suas aguas na. 111,gôa. :\'li L'im 
e na dos Paios. figura, en1 cada nma dellas: nn1 1-u·t'oio con1 
aquelle non1t1

• O~· oulros quatro são: um tribulurio elo P iral.iny 
do Sul. 110 n1nnicipio de San lo Ange]o: out1·0, do A.rPnal, e1n 
Santa 1Vl'a1·in.; o u~ro do Passo Funclo no 1nunici pio deste norne (! 

outt·o. finahnP11tc. no Taquary, no ·nHu1icipio deste nome. 
A.i nela com o non1e clP Capivaru, existe1n: duas linhas colo
n iacs, sr11do lnna em S. Leopoldo e outra na l~strella; quatro 
µassos 110 ~ <irroios do ines1no 11ome. nos seguintes Tnnnicirios: 
dois enl Porto .\ legrc, un1 em Pelota.s e o outro n1n Santa 
Maria; dois u1orros, um na Estrella. e ouLro cn1 1' aquary e 
ainda neste mnnicipio un1a ilha r uni baix io; nni sac~o na 
Lagôa Mh·irn e uma. cachoeira no rio l Truguay. 

Ci\ PTV AR'{ - corr· . ca]Jyi-uára-y, rio das capivaras. 
~o .me de 2 rios e 2 arroios. l im dos rios é tributa.rio do Jacuhy 
r o outro da Lagôa. dos Pa.tos. O prilneiro nasce por 2 galhos , 
um charnado Capivary Grande e o outro Capivary ~Iirint. 
aqu0lle d<·sce da Pncosta oriental do Cerro do \Tigia~ a. L. da 
villa da Encruzilhada e depois de avoltunado pelas aguas do 
CapiYaJ'Y !Yiirin1 corre na. dirC'cção de 8. para N ., até sua barra, 
depois d0 um curso de 73 I<lms. O tributa.rio da Lagôa dos 
Pai.os. nasce na banha.do elo :Machado. f'or1n.a,do prlo excessu 
das aguas da lagôa dos Barros1 e corre de N. para 8., atraves
ga,ndo a varzea de seu nome, até se lançar no Saoco da Roça 
Velha., a L. de Itapoan, depois de um curso d f' 33 Klm~., com a 
largura de 2 a 3 metros e a profundidade maxin1a de /1-.m4.o 
( Varelct). Oct. Far., repetiu estes dados, evidenterr1cnte erra.
dos, quanto a largura. Camargo, dá de 26 a 30 metros pa,i·a a. 
largu1'a do mcnconado rio, cujo curso calcula em 36 Klm~ . 
DAS, que copiou estas int'orn.1ações, resun1indo a <liscripção 
de Pereira Carnpos, disse : ,, Quando no periodo das aguas mí 
nimas a lagôa dos Barros não fornece agua ao banhado do 
í\1achado, a profundidade do Capivary que é no rnaxirno de 
20 palmos. Lorna-se tal que só pcrmitte a navegação até nma 
lego.a acima da sua foz, jsto é, até o lugar denominado porto 
dos Hiates; por.ém, no periocto das aguas rr1ux·in1as, e m osn:io 
no das aguas 1nedias, a navegação torna-se franca, prestando 
vali oso serviço ao transporte das aguarden tes por chegarem a s 
embarcações inais perto dos centros productorcs: sería con
Yeniente que fosse levada a eff'eito a canalisação proj ectada 
da lagôa de Santo Antonio, pois tornaria p ermanente a sua 
navegação, e acarretari a grande deseuvolvünen.to a indus tl'ia 
do município de Santo Antonio da Patrulha." 
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l irn dos a rr oios acima referidoR ó tribuiario do Quarah y , 
no u1unic ipio de l Jruguayan a e o ou tro do Jbirapuitan: e1n 
Alcgrctr. .-\qu clle nasce na encosta meridional da cochilha. 
de Pai Passo e rorre para S. a lé sua l'oz: depois de um curso 
do cPrea dP 12 l{lms., segundo DOP., (:unha Lopes_, calcula 
(-l.Tn ~5 [{h)l S .. (' a. e. e. G. B., em 29. 

O a ffluente do Ibirapuitan: 11 asce ei n Ulna das ver.tentes 
sepLcuirionaos da Cochilh a de San t'Anna P cor1·e· na direcção 
geral dC\ NNE. até sua narra, depois de nm curso de t>O K.ln1s., 
scgn11do f:nn fta, Lopes). DOP. calcuJa pn1 cerca de 55 J{lrr1s . P 
Jfl . t' Af en. 01n 30, apen as. 

Ainda eon1 o non1e de Capivar"i cxistn1n tres passo::>, nos 
seg1Li 11 tPs m nnicipios : un1 em· Alegrl?tc, ontl'o ern Rjo Pardo 
'' <> ou1 ro c1n Con ceição do Ar1~oio , onde lia, co1n a n1esm a 
de11 omi naçiío um banha do, um a lagôa e um lugar; cm i\legrete, 
ha u n1a. estrada de rodagcn1 e u m a rstação rla est rada de 
rr r r o : ern S. Leopoldo u m a linha C'olo n ial. r. f'in alment r : em 
Ri o Pa rd o. uma capella curada. 

e.A.PI \ ºAR.'). MIRIM - corr. capyi-uára-y 1nirün, r iozinho 
011 a1·r o io da capivara. A~rroi o, nasce na serra do Herval e 
corr·c na direcção de S. para K. <' depois de nm per curso <le 
17 n t 8 Klrns. se int'lecte para O .. di1·ccção qn<' con serva a.té 
sr la n çar no Ca.pva.ry . Se11 cn rso r el e cerca. d(' 20 l(hns. 

CAPOEIRA - corr. r.aá-poera., a n1atto. extineta. Nom e 
do do is a rroios: urn dellcs 0 affluente do Duro n o municipio 
do S . . João do Oamaquam e o outJ,o do Ijuhy, no mun icipio 
dcs lu 11 0 1n e . 1\ inda com a mesma. deu onlill ação existem: dua::; 
sangas nrna dollas engrossa as aguas do Cambah y , no mu-
1tici pi o d r S. Gabriel , e a outra a s cio .Tacuh y, em Ca choeira : 
um pasi-;o sobro o Guassupy, en1 Jnlio dr Oastilhos; curato no 
mu11 iC'i pio dr .\ lf r edo Oh-aves, onde ainda t>Xi str com o referiflo 
nonH'. 11n1 poYoadu - a séde do 2.0 rlis tricto. 

C. \ PO l~IR.\ DO BIER. - Lugar no 1nu11i cipio de Taquara.. 
CA PO ~~TR.1\ DO MONGE. - LngH r 110 n1nnicipio cl" 

Pelota.s . 

01\ POER 'E -· co1T. t rUl/J'll- Íl er é, ca1npo das pulgas, n o 
ctin. lccto dos bugrcs ou coroados. F:n1 guarani seria matto 
c ha rnuscado, isto é : corr. t aa-ahr&pn-hPrê. Preferim os, por ém . 
a traducção a.cima porqu e a zon a rm qn c ostó.. situa do o lugar 
n o l' io co11hccidos por aqu ella denominaçáo , foi l1abitada por 
Coroados, r. po1· isso não só esse norr1P r,om.o out ros daqu elJa 
regiã.o, c~ 11tre ellcs Erechin'l, E rcha.ngo etc., são daquel1 a oeigem . 
No rn appa do C. LCn genhari.a so u~ Carnpo Erê e. de ca1npoJ 
Huhsla11l ivo po1·1'uguez e herê. qn r. i1nndo, r.m gu a.ran y= campo 

... 

, .. 
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quPin1ado. Se :;e lou1a r u segundo vocabulo con10 de origem 
hugro, .a lraducçüo i'· : can1po campo, o que evidencia o erro 
da uli.i ·ma den o1ninação citada, que t~n1bem se 1A en1 outros 
autores. Estaç.ão da estrada dP l"crro de Santa ~Ia.ria á Mar
celli uo I=tamos, 0 11 lrr as de E rchaugo e Paiol Grande. Arroio 
af flucu l.c' <lo pj o Ligeiro uo municipio de ErPchiin. Seu curso, 
seg u ndo DOP. t' o C. Engenha?'ia._. (-; de cel'ca de 60 l(lrus. Na 
Pla11ta da Colon la de Er echirn_, figura con) t ü Klms., a penàs. 

CAPOllOROC1\ - corr .. caa- jJororog) !'olha <Jue estala, que 
cropilu . A capororoca (1lJyrs'ine ttmbella.ta de Mart.) como 
iodas us de sua fa1nilia (1lfyrs'ineae)> não 1a1·ga nunca as folhas, 
que sil o ovaes~ coraceas e <lc u m bello vercl 0 n egro : sou tronco. 
cr ecto p a ll.o. ó encimado por un1a Jro11dosa copa de bella 
apparen.c ia. fo rnrcendo excrll cn te som,bru. Prest.a-R<' para 
urvoro de adorno. Cresce con1 facilidadP r r rustica. Suas 
!'olhas , qua nd o la 11 <.;·udas ao fogo, crep .i t.an1 : vrrn d'ah i a origem 
d<· R('ll nom e. 

Lugar no ntunicípj o de Santo ~\.n lo11io da Pn.1 rulha e 
ri 11 rflo 110 dr S . Gabri el. Pequeno ar ro io lribu ta ri o da lagôa 
Mirini. s(~u uon1 e não figura 0m nenhuma geographia nem 
rn1 d Lccionarios geographico8, eucontramo-lo nas coucossões 
de ses rna ria feitas em 1814, a A11tonio Joaquin:1 da Silva Porto 
r a .J of-H; Bartholom cu Sandin1. Nasce a cerca de 2 Klms. a 
SO. da ('i dade dr Santa 'Victo1·ia do Palmar r corre para O. até 
sua l'oz. depo is . de um curso de 4 l{ln1s ., aproxim ada.n1ente. 

Cl\.RA - corr. a-cará) cabeça aspera , nome de u1n peixe 
conh(lcido vnlgarrn cnte po1· cascud o, P commurn en1 nossos 
rios. (Crornis A tatâ). Nianoel Ben ici.o e1n sua T opon.ymica 
Jndiauu rarnpista . diz: nDe accôrdo com o Roteiro el os sete. 
Cap ilãcs (1632) o rt ym ologia r outra , pois se l f> que «elles 
deran1 o uom e d<' carapebus a outr a lagôa, por tere1n rncon
trado nPlla passaros corpulen tos assim. ch a1nados cn1 S. ·v i
ee.nte. Lendo o capitão DuaT'l.c' Corr.êa. morto um dellCK». A 
palavra rará dC' ixa: pois, de s ignificar pC'ixc pa ra indi car o 
pasRaro Guara (ib is rubra ). YOCabulo qnr o proprio Nobrega 
r ;\ nchiela escrPYian1 gara. ou f'ará." 

Pode srr lnn1 hrn1 cará) non1e de un1a ra iz conhecida t' 

que Sl' come - e) i nh ame (Dioscorea) . Pode ainda signifi car 
manha . astu cia,: 1\lachecarari raco chê .. não sou destro , ma 
nt1 oso, astuto, f•.tc.: f'ararai, 1n tü astuto . 

. \rro io, 11 a 8<'l' ua serra de Cangussú e corrP para NNE. 
a Lé i:; ua barra 110 Cam aquam do Sul, depoi s de u n1 cu r6o d<~ 
27 l\ ln1s. .~' . Leopo ldo , escr·rveu Carah: Lassance Ct1:n /1a, Cal'ao; 
Canlat{JO ) Cur.u a . 

Cr\ H.A.A - e·. f'((.l'lÍ-a, o f'ructo, o tubcrculo do cu r·á ou a. 
eah<'ça do eará. .\ rroio , IHlSC<' n a serra. da Enc1'11zil l1n.da <' 

.r 



corre para SO. até sua barra no arroio dos Ladrões. Seu curso 
P. de cerca de 6 I\lms. Kas concessões de sesmaria fei las em 
1792 e 1793 a yfanoel Macedo Brun da Silveira e a Constança 
d'Oliveira Pinto Bandeira, está m encionado o nome desse arr·oio. 
Con1 aquella denominação existe outro arroio que nasce nos 
< ~ampos de Cima da Serra o corre para NNO., até sua l'oz no 
Ca.u1isas cl epois de um curso de 50 J(lms., segundo Cunha 
!Jopes.; Coi e Nie) dão-lhe cerca de 90 I<lms. 

Linha colonial no municipio de Santo i\nl.onio dü Pa
l1·tllha. 

OA[tABA . - Assim DAS escr·f'Vl'll o no1no do Caraha_, 
affluentC' do r.i o Sino ou Itarpuy. 

CARAGÁ - alt. de caragua., que ó co1T. de carauú) especie 
dP. br·omelia, cujas folhas dão fihr·a. para trauças e para cordas 
rTh. Sampaio) . 

1\rroio, na.~ce na serra de Oangus.;ú l' corre de NO. para. 
SE. até sua foz na Lagôa dos Patos, depois de um curso de 
25 Klms. Coi e 'l\1ie dão essa denominação ao arroio Balthazar. 

CARA.GUATA.I-rr ·- cor.r. caraita-ta-y , o rio dos caragua
t.as rijos ou duros. Arroio tributario do Ijuhy, no municipio 
rl C' Santo Angelo. O capitão .João Rosa da Silva, da C. C. G. B. 
rm um de seus interessantes relatorios dá aquella denominação 
ao Gravatahy, affluente do lbicuhy; 

CARA.EIA . - O mesmo que carauá, especie de bromelia 
(Jlfart.) . Arrojo , nasce no inorro Agudo, no n1unicipio da 
Conceição do Arroio e penetra cm seguida no município de 
Hanto Antonio da Patrulha r.un10 NO. até sua foz no rio do 
Sino, depoi s de um curso de cerca de 15 Klms. Cunha Lopes, 
escreveu Carabá) repetindo JJAS. Com aquelle nome DOP. re
gistra o Carajá) affluente do Carnaquarn do llilario. 

CARAIIY - c. cara-y) rio dos carás. Pode ser tambern 
('arahy) forma contracta de ca.rahyba, appellido dado pelo 
gentio ao homem branco. 

A.rroio tributario do Inhacundá, nasce nos campos -de 
:-;ou nome e corre para SO. até sua barra, perto do passo do 
Batovy, depois de um curso de 12 Klms. 

CARAH.Y PASSO. - PalaYra hybrida: e. carahy-passo , 
passo sagrado , passo do valente, passo do sabio ou do homen1 
hranco. Arroio tributario do .T aguary, rega o município dP 
S. Fra ncisco de Assis. 

CARA.JÁ - alt. caraya, especie de n1ono grande. Appel-
1 ido depreciativo dado pelo gentio aos seus desaff'ectos. Pode 
::;er tambcrn corr. de cara-ya, rnanha, astucia do senhor ou 
dominador, vi sto qu e o suffixo yá exprim.e, senhor dominarlor. 

... 

-
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Arroio lrihularío. <lo Passo F'1111clo. 110 1nnnici pio deste 
llOIHf~ . 

Ort. Far. regü:;tra com aqucl1a dc1101ninação os doi s 
n r·ro ios caraâ. 

Ainda con1 o nome de Cara.fá ex iste' un1 a1Toio tributa.rio 
do Ga1naqna~1 do Hilario , no rnuuicipio de Caçapava. Nasce 
r1a serra deste ultirno nome e corre de N. para S . e depois se 
inflec'l.(1 para SO. até sua foz. Seu curso ó do 50 Kln-is., se
gu11do OOP.) que o figura cumo trih1.rl.a1·i o do Se.ival. O C. 
Rngenhari,a calcula seu curso em cerca dti 25 l{ln1s. 

CA.RAJAZINI-10. -- Palavra hyhrülo, e. trirafo ( tu.pi) + 
~inho (port.uguez). O correcto r Carafar-A!irirn) visto que o 
djminnitivo em tu pi se f orn1a posponcio ao pot>itivo os voca
hu los 1nirin1 ou 1nini ou sirnplcsmenle a pa1'ticula y. 

Lnga1· no municipio de Santo Angelo. 
O ('. Engenharia dá a qu elle nome a un1 t'io que figura 

con10 11ascendo ao N. de Oarajazinho P descendo d'ahi ei_u 
direcç-fto elo S. e depois de um percurso de 20 Khns. se in
fJrcti nd o para SO. até sua barra no arroio I nharacuita1n) que 
dú c·on10 afflucnle da m argem direita do Pirat.iny do Nortr. 
por IH:tvr1· Lranspo1·tado o nome do arroio supracüado para 
c ~s l,r rio. 

CARAND.AHYrI'l - e. caranda-y-ti, po.1.1La elo .r·io das car
no. nbas. l)rino1njnação dada por ()/rnedilln . a un1 dos a,ffluen-
1.ns do l Jrnguay. 

( ~ARANRI. -- Está. assin1 Pscri pi o o 11 o tnt' do Car·vorac y, 
na concessão de ses1naria. feita, <'ln 1814: u Manorl Silveira. 

CARA O. - Assüu LaH~ance Cunha escrl'Vt~ o norne dn 
Cará . aft'lurnt.ri cio Camaqua1n do SuL 

UARÁS. - ,,A língua Lupi não !en1 flE•xão para os nomes. 
() n1Psm o 11on1e ::1ob a n1esma for1na. póde estar no singular 
ou no plural; dependendo isso tão sómrntl' do sentido da 
phrasl'. TodaYia com o auxilio dos ~.djrctiY08 etá e quera, se 
<'On::>eguc' fuzet o plural dos n omes. '· (Th. Sampaio). O padre 
H.Pstivo cl isse que no guarani (.\.ntigo se podia foernar o plural 
dos 1101nPs con1 os suff~xos rue. r·1te1·a,, rrur , gt1.era. 

Lugar e1n Lagôa ·v ern1elha; linha colonial n o inunicipio 
de S. Sebastião do Cahy, ondr t.an1be1n existe nn1 arroio corn 
nqtH'.lla denorninaç.ã.o e que {; tr.ibutario do rio Ca.hy. 

IJO/>. registra : Arroio das Cara.s r o C. f,'rigenhetr'ia o 
(' han1a Piau hy, confundindo-o; talvez. co1n o Pira.j á ou corn 
o Pi ahy. CJUe r. a.1 iás, trib11ta1·jo dn · rnargem dir·eHa. 
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CAH.A VAT1\H'Y - e. rarauu-la-y, rio dos caraguatás. 
~~slá a ssim escripto o nome do actual rio Gravatahy, no al
vará de 27 de abril de '1809, quP diYidiu o Rio Grande do 
Sul em 4. lnunicipios. Ayres do Casnl a.doptou Pssa graphia. 

01\lLt\~ l~~s . - E' um erro crasso esta designação. O 
correcto é ca1·aeta ou ca1'ás, ern que, ao n1onos, se observou a 
regra para a formação do plural r.m portuguez, 'o que não 
a.con teceu e1n caraze.s, que ~e deriva de cará.. Por aquelle 
norrle sã.o co11hecidas duas voltas, sendo tnna no .Jacuhy, a 3 
legoas de Porto Alegre e a outra 110 lhicuhy. 

Ci\RAZINITO. - Palavra hyb1·ida pelo ·mosrno rnotivo 
yuc o L' carafazinho. Importante di s L1·ic lo no n1unicipio de 
Passo Fundo, em cuja séde existe, con1 o 1nesn10 nome, u1na 
estação da Pstr·ada de ferro S. Paulo- Ri o Grande. Ainda ern 
Passo Fundo: con1 aquella deno1ninação existe uni curato, uma 
Pstrada. el e rodagem que liga o povoado do d i!;tricto r eferido ao 
nucleo co lonial de Não-rne-toque, e 11n1 arroio. que nasce a O. 
daquellt• povoado e depois de o hau har' corre para S. at(1 s1 ~ 
lançai' no 1·io da '\Tarzea, depois de uni curso de cerca de 
8 Klms. E ' tamben1 nome dP um Jageudo no 1nunici pio lla 
Soledacle. 

CA HIJ () - corr. caray-yo, o n1esn10 qu e cariboca qun 
oxprünc : tirado ou descendente do branco; sarapintado de preto 
e bra11cu: pe<lrez. Nom e de dois arroios, um delles ó affluent<· do 
Jacaré, no inunicipo do Lageado e o outro 1·eg0, o municipio dt> 
Ou.apor(·. NPsses rnunicipios t\Xistem com aquclle 1101n0 uni 
morro C' urna se1·ra. 

CA H.lOCA. - O n1esn10 que car1.i o. 1j;xprüne, tamben1, 
1nesti\~O: isto é, filho de indio con1 branco. Pode ser ainda , 
con10 udvr.l'te Th. Sa'1npaio e. f'ari-oca: u casa cio branco. 

Port.o e passo no r io do Sino, arroio nffluente ctessP 
n1 0 s n1 0 l'io e linha colonial, tudo n o n1unici pjo de -S. l.ieop olclo. 
li.:xi slr1n ainda com aquelle norr1c: nn1 lUToio affluente elo 
Ahnoço 1 no n1unicipio de Santa Cruz: e nn1a cachoeira no 
Jacuhy . • 

CAROGlli'~ - cotT. caarob-r·iu!, aqui foi Uaaro, ou aqu i 
cxi;;tiu o povo de Caaro ( T escha,uer) . J\ntiga denominação do 
actual arroio Uru7Juá e que lembra o no1nc do local ondn 
existiu. a tnissão fundada p elo pad re H.oque Uonzales de Santa 
Cruz, 0111 1.0 de novembro de 1628, e 011d e l'oi Ps se veneravel 
a postolo 8acrificado pelos; indígenas. 

C.A1l()\IAS1\SI. - Está assün cscripLo o 11onH~ do antigo 
capão de Carvoracy, na concessão de s~~nnaria f('ila , ern 1814 , 
a .losP. Gomes da Silva. 
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U.A.ROVY corT. caa-r ob-y , arroio das ear·obas ou do 
1naUo falhudo ou ainda da folha <lmargn. Pode ser tambem 
corr. r·aa-r-oby, a folha azul. 

Arroio uo município de Oaxia~ ; lugal' no de S. Luiz 
GonzagH: l'iucão e districto no de Santiago do Boqueirão e 
<'.apão à nlargem direita elo Caruaquam do Norte. 

Non1 r dr ll01 Yerti cr~ locado p ela r: . r. G. H. a '28° !)~' 45" 
df' La t. Sul o 11° 32' 4-8" de L ong. O. do l~ i o <h· .Ja11 Pi1·0. Fica 
ua Cochil11a do mesmo non1<-' (' pula ql1al passa a L~strada 
S. Luiz-- 'Pupace..reLan. 

CARlJiVIBJJ:. - O n1es1110 que chué, '1\u:tu.r·uga: carurnbé 
r up'iá, ovos dr ta1' larTtga ; carurnbé naçoó rugu,aí_. tartaruga não 
é car.rH' . Pol' carun1bé· ta1nhl'n1 ~<' dPsig11a 11m cesto raso, 
sem elhaull· a tar taruga. 

A1·roio, uasce na cochüha de Sant'A1111a e corre para 
N. até sn a bar1·a n o reouro Passo, no 1nunicipio de l Jruguayana, 
depois de 111n curso de cerca de 22 I<hns . Estação da estrada 
de fer1·0, no me~mo município, entre as de 1'ouro Passo t~ 
Pinday-~Iil' i n1 , 110 Kln1. 59515 a li-51m <l P alti tude. 

CAllUlVLBú. - ~\ ssim Cunha Do]Jes graphou o Jtom e do 
H rroio Car il'm úé. 

OAR~Rú - e. caá-r ur u, folha ou herva g rossa , inchada, 
aquosa , folh a rnucilaginosa (Rap. Caetano) . Pode ser corr. d1:~ 
caa-rei·ú, pra.lo dr hervas on de folhas , segundo n. Uhoan 0 

Th. Sanlpai o. Pa1·a Jl1ontoya e ll:fa ttitt.1i·, caar·orú é beldroega.. 
A. esta h erva ( t-'specie de portulacea horten se) ó que tem ·in
teira app.li ca ção a traducção elo pritneiro dos auto1·os citados. 

Arroio no 111u11icipio de Ca xias . 

OAfl .. VOltACY - corr. caá-porace, o trla tto el e dançar, o 
ruatto dC' r runião j )a1·a a dança ou o rnatto onde se dan ça . 
Capã o, Passo, ~,azenda Banhado e Arro io no inunicipio J p 
Alegrete. < > arroio nasce no banhado do tncsn10 nome e corrt\ 
de SSE . para NNO. até 8Ua foz no Tbicuhy. depois de un1 
curso de cerca de 42 l(lms. LAF .. o r·egistra con10 affluent <' 
do Inhanduhy : 11lin - Via!., o confunde co1n o Ttapororô e o 
C. l?ngenharia, o denomi11a Sanga do Angjco . 

CASIQUEl. -- A.::1sin1 Cabrer l'egistra o no tnc do Cacequi . 
CA.SSf~QU l. - Está assiln <•scri p to o uo1nc do Cacequi 

nas co ncessões de sesmaria feitas e1n 1811 , a Manoel Luis da 
Cunh a e a 'rhin1oteo J osé da Cunh a . 

CArrAND U .. VA. - corr. caáta.-clyba, abundancia. de cer-
1·ado, matto r.alo, carrasquento. B. R hoan, diz que ó o mf.lsmo 
que r:a.hivo, e . r a.a-[(hiva, matto mau. J~: ' tarnbern 11on1e de u1na 
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arvore do Rio Uraude do T\ortc •p1e, segundo o .autor citado, 
chega. a ter 1tm ctc alt.11 1·a , sua 1nadP]ra é b1·anca, d o amago 
v iolareo. dP !'o li Las miudaH: a cascH (; abundante em 1a mnino. 

' 
Arr-oio tr ibn lario do Ibjcnhy 110 1;nunícipio de Santa 

Maria, onde la rnhen1 exi s te tnna esLrada co1n esse nome. Ba-
11 hado e lugar P1n Sauio Antonio da Patrulha. 

UArrAND (" \ 1 lN HA - e. cata nchtvrt (n1u.tto mau , PIB tupi) 
+ i nha (su f. dirnínuit íY<L portugucz). Lugar e passo n o inu -
1tic jpio ele Sa11 I o ,\ ntonio da Pa lrnlha.. 

U.\ rl1I~l - e. <:aá-tirn ) ponLa do 1natto. Pode ser ta1n be1n 
rna tto bnuico, Yi slo qu e ti1n é conh·. de tinga. O conego Gay 
t1 ·adu ziu: catinga . Está daquella Jorma escripto o no1ne do 
nctual arroio Caly) na co ncessão de sesmaria fei ta , em 1814 . 
n. Oliv<'r io José Ortiz. S. Lcovolrlo, Oay, Carnarqo l ~ rarela, 
lumb(·n1 o 1•(•gi sLran1 corn aquella graphia. 

CA' l'IMBAli - corl'. catim-pau) capão do matto branco. 
O sufrixo pau, significa~ no meio , cousa que se destaca isolada: 
ipau, ilha no r jo; n hupau) ilh a de 1natto no can1po; ca:apau , 
ilh a de Inatlo - capáo . 

.!\.r1·oio 1 tribulario da 1uarge.m direita do Ibirapuitan . u o 
rnu11icipio de 1\ legrete, nasce no cerro de seu nome, na serra 
dn Caverá. divsor de aguas do Ibirapuitan e Caverá. 

Crr1nos que a orjgen1 do n o1n o provcin1 do cerro que se 
destaca r omo tnna ilha dr matto no do1·~0 da serra rn1 que 
assenta . 

l?d. Par. diz que caLin1bau biguifi ca cachimbo pequeno, 
velho. H. Rhoan, o secunda . ilf orries_, inrnciona como signifi
ficancl o h o1uern r icliculo. Parece-nos que para o caso ver
t.ente a lr ndn cçã o que n1a is se adapta é a <1ue acin1n con
signa.mos. 

CA'J1~-' - e. caá-ty) rnal to branco. Pode ser l.a mbcn 1 agua 
el o matto ou ri o da 1na.tta, ví sto que agua tarnbem é desjgnada 
t•n1 tu pi pPlo vorabulo ty ou ti : Ti cabaquâ) agua corrente, a 
<'Ol'rflntPza, elo r io ; Tieté, r io verdadeiro. 

1\ 1·1·ojo. nasce na coch ilha dP .lapejú , prux imo ao cereo 
das Ontacunibas : r orlado de n1al.to em ambas as n1argen s . 
S.eu curso é de 40 l{lms., segundo Ofl dados fla e. e. G. B'> que 
o con sicle1·a conl o t.ributari o elo Sara.ucly·, secundo ndo a ssim a 
opül ião el e DA .'i' c• Cunha, Lopes . 

. S'. Leopoldo. (;ay, OOl>., Ot f . Far ., Hesende e\ o C. En
r1enhari a. - esl<' ('S('l'f\Yf' f'Of?JfrJ.. - O lllC'llCi o n a tn COmO uJflue.nt r 
do Quar ahv. 

Pal'ece <]U(' l ia troca rl e uonH' Pntre o Caty e o Sarand ~r . 
;\ lei 11 .º 762 dP .'f. de rnai o el e. 187·1. que estabelecr11 os litnifeg 
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do 1nu11icipío de Al cgr cte, m,c.ncio11a o Harandy como conLra
vnl"lente do arToio do Chapeu. telldo suas nascentes na cochilha 
do Japcjú C' drsagua11do n o Quarahy - precisamente a 1ncsma 
situa.çiío flo ru'roio que no mappa dr DOP, figura cc1n1 o 
nonH~ Caty. 

C,.\ l .AC"CAM. -- Está assin1 escripto o nome do Ca1ua
q ui::un do Sul no 1lf appa de los confines de las dos Coronas de 
11 c>SJJafí.a y Portu gal en la A rnerica ílf erid:ionnl. 

e, \ C~flJ IJTM. - A.ss.iJn Gay rogistr·on o u.orne do Ca-
1noatir1t. 

C. \ \ 'ACCA-GlJAÇ(;_ Foi nssi1n registraclo pelos drn1ar~ 
caclores d r 1759 e 1788, o nome do actual l'fr• ]-ler-vnl Ul'ande. 

C, \ \ ·,\ CH Tl\'f. - l ·~stf\ assi111 cscripto o non1e do Camoatim 
Ha concossüo de' sesn1aria l'elta, 0111 1ts14-, a .José Antonio da 
Silva N pvos. 

CA \'i\ CL .• \ K. - Assi1n Ohnedilla rcgistrou o uome do 
Ualnaqunn1 do SuJ. 

U. \ \ -AI-rY - e. caa-yba-y, a 1·roio do motto das fructas . 
J\rroio al'flueuto do lHhacoudá. Lugar i 10 murücip.io de Santo 
A 11gelo. ()rt. Par . cscrevr Cavandahy. 

Ci\ \ "r\JlJRE'I'AX - core. cabaytl-retã, a t·cgião ou patria, 
fc~rra dos cavaJlos . Arroio, nasce na cochilba de sc'u nom.e e 
depois de• um curso elo 17 Klms .. se lança no Jacuhy, abaixo 
da bar1'G do Piqui1·~-. Rincão e cochilha no municipio de 
~ •\T' 1 , .. 

1 1oe11 .e. 

Or'\ \ "ERA -- cor1'. caá-berá, foJ lia brilho.nte, luzidia. Rio, 
nusce H O cerro da Concr .i qão, na serra de sou non1c e corre 
para NO. aLé se' lanqar na margem direita do Ibira:Jnlitan . 
depois de um curso de 95 Klms, segundo a C. C. G. B. e o C. 
Hngenharia. Montenegro, dá-lbe 120 I{lm:;. , Cunha Lopes e 
/ )OP, Cl>rca de> 73. Recebr p ela n1argem dirC'ita as aguas do 
Toro Passo, Queroma110~ o C. Engenharia escr.eve Queroano, 
( · o Lageadinb o. 

,.O Cavel'â len1 farta e Yariada ,·egetação em ambas as 
111él1'gens e en1 lodos os ra1nos de suas cabrcciras. As aguas 
coJdas do. serra do mesmo 11ome a. elle corren1. Seus prün<'iros 
.~ !) Klms. de rnr:-30 são por entrr a pn rle cen Lral dessa serra, 
di\' idindo-a en1 2 sncções, senclu .a principal a da margem 
direita. Seu leito é profundo e encachoeirado. C. C. G. B. (Re
lalorio do tcnenle RAul da Cruz Pin to. Can1panhu. de 1912 
n 1913). Sfio ainda desse' inte1·cssantc trabalho os seguintes 
dados sohl'e a serra do Cav.~rá: ,,Como ulLimo ra1no da Co
chilha do Hardo~ tPn1os a Cochilha dos Cerros \ 1e1'des, que u 

4-
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liga á 8crra do Uaverá. 1\parla-se no rn areo do Lopes eou1 
direcção N. di v.idindo as agua:; do~ arroios Ibiro.pui tan e Ibicuh y 
da A.rmada . Seus pon los notavt• is são os cerros da Vigia. e 
Conceição. .\ serra do Criverá_, que abran ge arca bastantP 
extensa 1980 Klms. 2 , comprc.hendendo parte dos n1un icip io!i 
de Livrarnenló e Rosario, vat> daquella cidade ás proxirnidades 
dessa Yilla. Seus principacs conlraJortes se encontram na:-; 
cabccejras do lbicuhy da Conceção e sou s tribu taJ•ios nas cer 
cania s de LiYramcnto, a 6 l( lms. ao N. dessa localidade. Não 
tem ella uma direcção determinada, pois apr.esenta uma rormn 
extremamente irregular, dcsha1·mon ica cm seu conjuncto, sendo 
construida de chapadões e cerros, ora dispostos numa accen
tnada dosuuiJ'orn1ida.de, ora ligados por pequenos rarnos dr, 
e~ t.re itas eleYações de terreno. 

, ,J~ ' de natureza pedregosa. L' com abu ndante vegetação 
nos profundos vallcs que nos apresenta: as encostas dos cerros 
que a forma1n sã.o, no geral, jngremes, de accesso quase im
PJ'O licaYel. E' curioso notar-Hc quc·: ern seu conjuncto, quando 
o ohsei·vado1· collocado sobre un1 qualquer dos seu s chapadões, 
apresenta uma un iformidadc bastânte Hensivrl: nu. al lu1·a das 
suas cu1niadas. .\ media aproxin1ada das cotas de seus ccrr·os 
A rhapaclões, em relaçã.o ás suas hases, vario. de 80 a 1'10.111s . 

.. Em seu seio são alimen lados mui tos arroios das bacias 
elo Santa Mariu e lbirapuita n. Do luga1· denominado S. Carlos. 
proxirr10 ao Passo do Cavrrá, afash1-se: com direcção a A.legretr, 
11m ra1no desta serra, em form.a de eochllha. separando a s 
aguas do Ibirapuitan e as do Oaverá. E1n seu dorso encon
tram-se os cf'rros do Dinheiro r CaLi1nbau. 

C1\ Y. gslá assin1 esc1·ipto o non1e do Cahy nn alvari't 
de 27 de ahril dr 1809. CJlH' dividiu o Rio Granrle <l o Snl 
em 4 munici pi os. 

CA\ .YBArr~:. - .\ ssi o1 S. Leopoldo esc1·pveu n 11on1r do 
Ca·iboate. 

C .. t\~·11·. - E~Lá assin1 escripto o non1c do rio Oahy 110 

Se(Jilndo 1Yfap]Ja do Para.guay (1.:1 e 2.ª ed ição). 

CA.YUVA - corr. caá-y-tlpá, a lagôa da 1uatLa, 011 r. 
cai-upa, a lagoa dos macacoH. A lf. Carvalho trarluziu: corr . 
acayu-yba1 o cajueiro. Presta-se .a outras interpretações : o. 
caa-yuba, o n1atLo arnarello ou r·ri-yuba, a vespa amarella . 
As duas priTn e. iras traducçõe8 sã.o as qnc m elhor se applican1 
ao caso. 

Lagôa siluacln. t-•utrP a Mirjn1 e o OccuJ10 e 3 I\.lrn ~ . a.o 
N. da do Flô1·cs con1 a qua1 ~·· lig~.da po1· um ClUH.ll que deno
n1i nanl :-:.a ugradou ro do F'lôrrs. J\ ~-res do Casal calculou o 

1 

j 

J 
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con1pri nLenlo dessa lagôa em 6 m ilhas sobt'<' :2 de lar·gura. 
Cunha Loves e VOP. em 13 Kilomctros por 21/2 de largura. 

A inda pelo nome de cayuba ou cayuva cra1n conhecidos 
os can1po~ i:;j Luados nas proximidades da referida lagôa, co11-
f orn1c so vf> da concessão de sesmu1'ia f' t> ila, em 1738! a Fran
cisco Xavier Luiz. 

C~BO l,11\r l')~ - e. cebo'i-t'lj, eehola branca.. Pode ser 
lan.11Je1n rio <la~ cebolas. Denominação dada ao actual l'io 
rrnrvo pelos demarcadores ele 1788,, e que Lozano denonlinára., 
em 172"r!., ( iruguay .Pitã. E' o Paricary ou Piracah?J, dos de
u1arcador·pg rle t 7f)9. couforn1.0 se 11"> no rliario da commissão 
mixLa. 

O geographo hespanhol Oyavirde e.ncontrou , em '1788
1 

u 
1nnsmo rio com dois nornes: o acima referido e P'iray. 

,,O urnguaypilã do 1l1appa das Cortes/ 1 diz Rio Branco, 
.,apparcce no de Bellin com o nome de Uruguaiy fosta, engano 
só ilnpulavel ao gravador, poi s f> fac il dr lPr l lruguay-fosta , 
e1n V(\7. de l ' ruguaypuitã ... 

O r io Turvo. antigo Cebolaty. nasce na cochilha do Rin
cão du Guari ta aos 27° 59' 13" 8 de Lat. Sul 1· 10° 22' 30" do 
Lon~. O. (ili. Reschoren). Corre para NO. até sua cmboccadura 
no Urugua~' , depois de um curso de 130 Klins., segundo Cunha 
Lopes e o C. J~'ngenharici. DOP., que calcula scn curso em 
cerca dr 120 J(lms., dá-lhe tamhern o nornP de Ferro_, como o 
fizé1'a r:oi e 1Vie. 

C1 Fb~RRl l~B·Y. - Pensamos oou1 Jiel.. Silv. quP o arrojo 
aesim denondnado no Diario de Ro'is Cunha, <~ o actual 
Chuni. J\qncllc no1n.e te1n s] do repelido eou1 diJferentes gra
phias prJos diversos autores que se têm oceupado da historia 
e da gro~raph ia do Ri o Granrle do Su 1. Or<J1JS, A l. Linu1 .. (-' 
Per. Osorio, Pscreveram Churi cby: Ve1. dm Silv. e l ·areia -
Oheri eby. 

C:HT~fBliC(· - corr. ly-pucú, o nar·igão ou nariz grl.u 1de. 
E' f'rrqnr.n lr no:; Yocabulos i nd igenas. <'Orno observou R. 
R l1oon . a n1udança de ti em r: hirn . 

. \1·roio , nasce na cochilha de Pirapó, no 1nunc1rno dr. 
S. Luiz Gonzaga e corre parallcJarnen le á estrado dos MeQ.eiros, 
isto r: de L. para O., até se lançar no Piratiny, depois de ura 
curso de r,e1·ca de 40 Klms., com uma largura variando entre 
6 a 8 metros. ~j ' barr·ancoso7 eomo quasr lodos os arroios da 
Região Missionei ra. 

CIIIMBUCLJZINI'lO --- e. chirnbucu (tupi) + zinho (su l'. 
di rn in11 i tivo. J 11>rtuguez). A rroi.o, Lribulario do Chimbucú. 

4 :t: 
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H.ccebe as aguas das sangas S. Luiz e t\ ssuhy, que corre entre 
aH estradas de S. Bor j a e a elos Coqnei t·os (C. r '. rr. R.). 

O HIMBURú. - - Assim Co i e 1\i i e_, Cunha /.,o pes, T' are la 
f' Or:t. Fa(ria_, rcgistran1 o 111n11P do Ch inibucú . 

CHll\!IBURé7JINHO. - Assi n1 Ort. Par. registra o nome 
do Chimbucuzinho . 

CTIUNI - corr. chue-y, rio da tartaruga ou rio vngaJ'()SO. 
A 1Toi o affluen te cio Piratiny do Norte, no n1unicipio de Sa11 t.o 
:\ l1gelo. Kasce na cochilha do Pirapói ao S. da estrada de 
S. João Mirim para S. l\!Iiguel l' corre na direcçã.o de SO., até 
s11a foz, depois de um curso de 17 l(lms. 

CJTl fllIEB\~. - J\ ssirn J)reys, Fe1'. Osorio e A./. Lirna, 
1·s1.·rpvcJ11 o no1n e cio Cherrieby: do DüH·io de Rois da Cunha. 

CHUY - core. chue-y, rio da larlaruga ou rio vagar.oso . 
. W.art. t.raclnziu: hy=agua, chu=ave. !~vidente confusão con1 
o chui-chui, pequeno passaro de peilo a1narel10. 

1\rroio, nasce no banhado dos Uanelões e corre para S., 
\~111 terreno8 baixos, de margens alagadas ; seu leito ten1 a 
largura Ya riando de 3 a 20 metr.os, até o passo dP seu non1e, isto 
,; : até receber os Olhos d 'agua, seu affluentc prla margmn 
nsquerdu. i\hi se inflect0 para L. até se lançar no 1\tlautico. 
,, Do Passo Geeal onde está collocado o grande marco n .º 2, até 
a .f'oz no marco n.º -1, i io curso de 9400 n1etros, é divisa natn
eal con1 o Esctado Oriental do Uruguay. Na estiagem suas 
aguas ficam por vezes cortadas, pelas areias da beira elo 1na1-, 
nbrindo bar1~a em pontos diff'erentes, logo a primeira. chuva." 
rc. e. a. BJ. 

·~n1 'l907, o entü.o <'aptão ,-\ rthur O. do J\ln1ridn, a serYiço 
da Carta Geral do Brasil, o encontrou sem barra: dja;;; de pois 
ve1·jficava que elJe estava desaguando no Oceano a 1GOO lnetros 
para o N. do marco n.º 1~ que assignala. o inicio de nossa 
rlivisa com a Republica elo Uruguay. 

Et) ·a n1udnaça da barra do Chuy ,,.ia deu causa a urrHt 
divergencia entre autoridades brasileiras e orienlaes, por teren1 
osLas tomado posse dP nma cm.harcação que déra á costa na~ 
sua8 proximidades, em. Lerritorio que dias antes, pertencêra ao 
Brasil , qnn ndo a foz do Chuy esta,va. mais ao sul: o qual então 
sf' í.01·n1'1t•a trrrH01·io oriental." 

Para C'd tar duvidas poster1orrs a acta da demarcação dos 
dos li mi t.e8 con1 a Ptepublica Oriental do Uruguay consigna 
,: QlH~ não perm iti.indo po1· natureza a desemboccadura do arroio 
Ch uy, fixa.1· com p1~eci sã.o o pou to pC'1·mancnte d(' sua entradn 
no OcPano , pot·qna rtf.o a maiol' on lnenor altura de suas rnarf>R, 
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invadern on aba11do11au1 o ~eu lPito , prouuncüuido-St' por suas 
JH'aias nas haixanlcs dP tnna n1odo variavcl ~ lcr-se-ú con1 t udo 
untendido que a.illda quanto á colocação do n1a.rco e:::ilfl,bf'lr<:id" 
~e acbe a a lgurnas b1·aças ao sul daquella. por n ã.o o l'fer·ecPreni 
as areias un1 1 uga1· n1ai8 conveniente para situ a-lo. isto não 
obstará que SC' considerem suas rr1argcns respectivas con10 pro
priedade dr nrn e outro dom ínio, qualquer que Yenlla a ser a 
situ a.çào <ll! ~i llU foz 1·m suas alterações f'utu.1·n.s .- ' 

r:unl1a Lopes, 11an. :ll ello. Oct. Par .. e VOP, dão c::f'rca de 
3:~ J\:tms. para o cu rso do Chu)· e o l'iguran) curuu ;1a::-ecndo 
flo :S. da estrada de rodagP1n dt' Santa ·v ictoria. á Rio Gra11df': 
quanrlo nasce a n1ais dt> 80 I\l n1s. no l\. des::'a ,~s tTnda 1 <' ten1 
ôô Klrn s. d() rnrso. 

O ct>rro do ( } J111y f'iea n 33° í-4' 3()" 9() cte La l. s. <' 
'1 (11' l ::' ()~)" !)8 dt· Lon g . O. 

O n-l al'CO IL º 1 (lim ite com o L' rugua y ) t'i ca a 83° 4-!•' ~()'' 3 
de· Lat. R. n t 0° '12' 08" ô de Long. O. 

CIPó - corr. i(.'á-pó, rih1·u qtH' ;-;r n~~arrn ou .adb e1·p (Th . 
,'i'arnpaio). Ed. Far'ia, traduz: raiz . 

. \ rroio. t r ibu ta1·iu da mar gern direita do 11a i11 ha. n o 1uu
nicipio do S. Francisco de Oinin da Serrn, 011<111 existPn\ corn 
aquelle n om e um cC'rro <' um lugar·ej o. 

GO MA ND1\ TJ)7 
- - e. r;o1na.nda-y, rio do feijão. 

llio, nascr uos eampos de Geruá, no 2.0 districto de Santo 
An gelo, E' desce na direcção de O. e depois dr 25 Klm s. de curso 
se inflecte para NNO., isto é : desde o ponto cm que serve d<' 
li m ite entre os mun icíp ios ele Santo .\ngelo e S. Luiz Gon zaga. 
a té ~e lançar n o Uruguay, depois de um cu rso de cer ca. de 
130 Klms . Su as agu as são avolum a das po1· m uitos o.fflurnteP. 
em un1a <' outl'a rnargem. Seu pri mitivo nome era Tabaty. 
C i) fil rela\â.o a isso t"scr·eveu Rio Branco : 1'0 rr abaty. oude a ntes 
Pstivcr.P.. a m is::;ão de S. Xavier, é o afl'lucn te da rnargen1 l·s
querda. ctn Uruguay a que os .i e;:;uitas clava.rn o nom r ele Y gua-
1·apc nos scns rnappas de 1722 e 1732. e que e111 11759. segundo 
08 demarcadores portuguPzes e h espan hoes, era conlit>cido i"Ol ' 
rtavua.. ·Hoje lem o noni·e cl(' Cvrnanda.hy." 

U01\tl 1.\~D.A I-:IYZJNHO -- e. tonio,nd.ay (tup i) + .::inho (su l'. 
dimin uiti vo porLnguez), arroio. r iacho ou r iozj nho do fnij ão . 
. \rroio trihu tario elo Comanctahy. 110 rnunicip io clr Santo 
A ngl' lo. 

CONGONJJ1\. - Assiln o::; Co1·ôados desigua111 a arvor t' 
da h e1·va-mattr. 8 . Caetano. diz que t; corr. de con,goi,, o qu o 
suste11ta. a h erva-matte. 

-



Lugar no municjpio dr, \ 'acearia. 

CORAIIY. - Es t<:l assin1 escripto o 
na co ncessão de ~csn1arüt fejfn. en1 1814. 
Olivpira Guimarães. · 

non1L' do Quara.hy . . 
a :-\nlonio .José d<' 

OFlIU\~A - - rontr. cricri-ura,, a .arYore dos cricri s (Leu
conthae rnulti/lora). l)ove sen nome vulgar a.o facto de Rl'l ' 

preferida pe1os cricris para n t> Ha pousaren1. ·vegeta noH can1-
pos inontanhos os da região serrana . Seu aspcclo t~ pouco 
seductori poi s sr apre::;cn ta. sru1pre baixa e retorcida., como 
qnt> nH1 rtyrizada pelaR qneimadas dos ca1n pus (./. ])ut1·a ). 

Povoa çiio no n1unicipio d€> S . Llt·ancj sco dP Paula t> cer1·0 
110 rnu uici pi o de Cangn!:isÜ f'i e.a, n 30° 5!Y 18" ele Lal. S. e 
nt) 02' 37" dr Long. O. 

C l ~ ACACAY. - ,\ :-; :-; i111 l1Jil/r11.1. J'l'gistl'u o non1e do \ ·acca
c.ahv. 

' 

CLA.RlJPÃ. Está assinl. escripto o non1r do Uarupá 
11a le.i n .º 703~ de 9 de f\etembro de 1.869, que 0sta.belecPu og 
1 imi tes de. Alegr(' 'Le.. 

CUCA. · - o t rago, o que ::1<' engole de u 1na. :->ó YPZ. DP~ig1 ia 
111na t~speci e do coruja (Th. ;.','arnpa,io) . 

Arroio no mnnicipiu de Montenegro. 

CUCHÁ - corr. cot há; vocabulo da língua kichu a sig1.1i 
l'ican<10 la~ôa.. pantanal. brejo (TIL ;')a1npaio) . 

Arr·o:io, banha a v iJla eh-' S. Vicente. 

CUNHATr\Iil. - e. tunha-tai mnlhei' pequena, ten ra. isl o 
(~: j oven. in.oça. do nzella. 

Arroio, nasce na cochilba de S. Sebastião L' cor1·p pal'~t 
O. ern nina chapada dt'.> cerca de 300 metros de altitude, a 11' 
cerca de 20 l{lms., <tah.i cm diante o terreno soffre un1a depre:-)
são brusca de uns 100 1nctros1 se inflecte então para SO . .ató 
o passo do Pahna. ton1ando crahi depois. de descrever' 
n:rn a.ngulo agudo, a direcçã o NO. até sua foz no Santa Marül. 
Seu c urso é de 75 Kln1s. aproximadamente. 

Cerro no n1uuicipio de D. P edrilo; proximo á estação <lE' 
' S' b t·-::). ... e as .1ao. 

Cl-RAJÁ. - Assim Caniargo Pscr rveu o n orne do Carajá. 
af:fluente do Oam.aquam do IIilario, no município de Caçapavo. 

Cl'RUÁ. - J\ ssim Ca1na1rgo escreveu o nome do Ca1·á. 
affluente do Camaquan1 cio S n1 : no municipio de Cangussl'r. 

CURUMBAY - - e. cura-rnba-y, rio do banco de cascalh o. 
Dcn orninação dada ao primeiro affluente do üruguay 1 acinHl 
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do ljuliy, pr1os dPrna rcado1·c's de 1759, SCfnllHlo gc vf• do 1nappa 
appPnso ao na.riio Portugue.z. 

Cl ; HUi(;. - Cruz - ,-ocabulo ereado pr.loi:; 1ni ssiouarios. 

Ncnnc dP urn lugai· no iu1111icipio da Soledade e de t.res 
arroios. se1úlo 11n1 no inunicipio de S. \ licente, out.ro no de 
CRxiuf-;. t~ o outro en1 Passo F'undo, ondr é tributario do F'acão. 

(}[HlUZlTPUC-C - e. curuzú-pucú. a cruz grande. An
tigo r incão á n1argem esquerda do rio It.ú ~ conforn1e se vf> das 
concef-isÕPs de sesn1ari as f<'itas, em '.1815 e 181<1, a Wrancisco 
José dt_) CarYalho <' a :Yfjguel Pereira Slinões. 

CU1'IA - corr. acuti ( Dasy procta) indi·1; jduo que se pusta 
ou que se assenta, allnzão ao habjto desf-'P a nin1al d<' se 8t-;S('ntar 
pa ra con1er. O animal roedor. 

Nf 01'1'0 no 1nnn icipio de Po1·to Alogr(>. 

CCTl 11:A. - As:sim o C. liu genharia t>screve o nom e do 
Oo,rupá desd r a, ba.r·1·a do Lageado até a foz, no Quarah y. 

Cl iXlPA SSO - e. cu y (ouri ço. em tupi ) + passo (sub. ni. 
porlug1H~z ) , u passo do ouriço . Denominação dada por S. 
Leopoldo ao primeiro affluente dA. n1argem esquerda do Uru
guay, ubaixo da barra do Tbirulry. ~cgundo se vf• do mappa 
que. acompanho, seus A. nnaes. 

EMBA-A - <:. eniba-áJ a se1nPntP u nf'a. 1\ ssim JJAS 
graphon o 11 orne do !1nbaha. 

EMBIH.A. - eorr. rnúir, pl'lle ou casca de a1·,·ore (Th. 
"-9arnpaio ) . 8 '. ~egu ndo 11. R hoaJl, n om e co1nmum a todas as 
fibras vegetaes : qnc' podem st>rvi r de liame, quer provenham 
das camada~ corticaes ou elas rolhas . No1ne de uma arvorr da 
fa.milia da s Thym eli aeea e ( Daphnopsi.s racemosa) . 

Cou1 aqurlle nome ex isten1 duas Jagôa.s, sen do unia uo 
inuniciµi o de Santa Victoria elo Paln1a r ; ligada á do S i1 veira 
pelo arroio El l~c i , lambem conhecida por Pacheco. 11~ 1 de · 
pouca i1npor'la ll cia. Está situada a 32°· 02' 00" de Lat. S. e 
9° 511' 2" ele Long. O.; a ont.ra no municipio de S. J oão do 
Camaquarn. l1:n1 a1nbos os n1uni cipios refer·jdos existe um 
lugar com aquella. denominação. 

EYJBOABA - corr. anioaba ou amboaba, visto que só 
se appljca.va ao extrangeit.·o , especjalmente ao portuguez (Th. 
Sarnvaio). .1Dizer guerra dos ernboabas - Yale o rn f's1nu qu e 
dizei· gut'rra contra o extrangeiro ou o intruso." Pode a.inda: 
segundo o <1ulor citado: derivar do Lnpi -- mbóabo . qnc signi
fica cobrrío. vestido. 
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C<'t'ro no rnunicipio de Dôres do Canlaq uan1 a 30,, 32' ;22" 
de Lat. S. e 8° 22' 22" de Long. O. 

EH.EB1\ NGO. - corr. herê-bang, campo grandt?, 110 dia
lecto bugre. En1 guarani ou tupi seria corr. herê-bang, cha
n1uscaclo e1n voltas. Proferimos a prn1eira tradncção pelos 
n1otjvos expostos na palavra capoerê. 

Flo 1~escente povoado no municipio de 11:l·echim l' e:.;tação 
da PRtrada. de fe rro S. Paulo- Rio Grande. 

JJOP. esrrrven Erobango r Iorn Ji sa u pO\' fJado ó. 1narge1n 
eh r ei ta elo eio F'acffo, ao passo que o C. engenharia o colloca 
entre o m esn10 l'io e a. f;-igôa Tr ix r ira: islo {·: na rna r·go1n r s
qucrda thu1uellP. 

l': H.ECI-lT~T e .. herê-1'/li1n, carupo pequeno nu d iale(; lo bl1 g1·:·. 
Povoado u o 1n un .i ci pi o d f\S.Se n onH\ sé<ic do ::! .º cl i s 1 ri elo, a 
27° 51' 00" d r Lai. S. e 9° 4.' 00" ele Long. O. , a 750 111 e l.1'0 :5 de 
altitud<•. r~ · ligado <-\ t-s lação de Sl'U non1e por nnut excelle nlt· 
estrada de rodagcn1. Es lação da estrada de forro S. Paulo-Rio 
G1~ando, 1~ rtt1~e as el e SerLão e Ercbango. 

Rio, na!:>ce nas vorLc.ntes do Capoerê a 600 mcl·.ros sobrn 
o nivt'l do mar f' corre para O. P depoi s de 35 Klm s. n essa 
direcção se inflccte para ~O. até sua en1boccadura no Passo 
Fu ndo. DOP. calcula sen curso cu1 90 J\lms., AXO. em 100 
aproximadan1ontc, e o C. Engenha1ría, err1 cerca. de 70. Recebe, 
proximo ás suas nascentes a lagôa Doul'ados . pela lnargeu1 
direita r o ar1~oio do Padre pela esquerda. 

Imporlante inunicipj·o si tuacto na região serrana, no centro 
do extl'cmo nortr do Esta.do , cuja séde é na villa d r Boa ' l ista 
de Erech irr1 , outróra Paiol Grande. 

O muni ci pio foi creado pelo decreto rsk'ldoa.1 lLº 234·!, 
de 30 de abril de -1908, que estabeleceu os seguintes li:i;nit.Ps: 
ao N. con1 o Eslado de Santa Cath.arina, pelo rio Uruguay, cn1 
um percurso de ·t B1 J(il o1nctros, jsto 0 : desde a .barra do Passo 
Fundo até a ci o Ligeiro: a L. po1· c ~ll' ultin10 r io até rcer.ber o 
do Peixe, qur passa a s<'t'YÜ' de dernarcacador dos linü tes con1 
o mu.u ici pio de Lagôa \~ ern1elha, a1 f. a l'oz do arroio Bonito, <' 

· por este acima, com o lnunicipio de Pa::;so Fnndo u.o 8 .. a.V~ 
receber sua prüicipal Yerlente: que fica enl.J'e os l\hns . . J:05 ,, 
406 da linha f'e rrea e d 'ahi en1 diante at0 as ralH'cei ras du 
primeiro affluen te• cto arroio r_Peixei1'a e drpoi s por est<~ abaixo 
até o Rio Facflo e cn1 sc'gnida por <'ste até He la.11 çar no Pa ~sd 
.Fundo, que passa a n1.a1'car os linül.c.•s de O. co1n o u1l11tici pio 
deste n o1ne ati; 1·c·ccbcr o arroio DiYi sa e d'ahi pn 1·a baixo con1 
o de Palm eira ate' a e1nboccadu1·a daqu<'11P rio no l ·ruguay. 

O systen1a orograpb ico do n1unici pi o de ~~rech i tn, per
tence á r.amifl c:ação oceidout.al da serra do Mar. l~' at1'1.1vrssado , 
pelo centro. llO sentido el e S . pa ra. ~. pelo contrafo1·te da co-
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c1d1ha Grande, que !>arte do Povinl10 da l1~1ltracü1 , 1.\1.1 1uu11.i.cjpio 
de Passo Fnudo, e se prolonga ;,1 tl· OH sertões do U1·1Lgaay ,. ~10 -
para.ndo .as aguas dos rios do J-><'i.rc e Passo Fu:uio. o qu" 
H presenta 807 m Ptros de altitude 110 Erebango, ~20 no J ·~rechiln 
r 850 no Cu por r f·.. ( A_X O) . Pelo do 1·sc» desse co 1Lt1·a l'u1·Le, hun
bem conhecido por serra do t "ruguay. passa a Yia ferrea Sã.t> 
Paulo·-Rin Geuudc, que tanto lem contrihuido JHn·a o desPn
volvimPnto dessa ubcrtosa regiã0. 

Exi sten1 110 1nunicipio enl upt'{'\~ o dive1·::;us ce1·1·os aih'
r·usos, se salic.nLando entre elles o Boa ·vista~ Bali~a , Donrado , 
l1:rechim) T~speran ça, Mira. E , u1n dos muuici pi os do Ili o 
Grande. desth1ad o a um futuro grandj oso , não Ró pela sua 
t'iqueza florestal, como pela ubPrLosjdade ele suas te1-ras. 
Conta diYersos povoados in1pottantc's . que prosperam dia a dia. 
aos impulsos de uma população laboriosa. 

Seus l.errr 11os são de' 11 formação triassica. A rocha pre
don1ina n lr (; n diorica. l~n.contram-se o grez vern1elho e o 
terra fer·rif('J'o en1 hlucos polyfo1·1nes, com cavernas cheias de 
pequenos 01·y::;ta.e~ de rocha on1 forn1açã.o." (Oct. Faf.). 

Qua11 lo á. nalHrrza são suas terras argillo-calcareo-humo
~as - l~XcPll e ntes para. a polycultura. Somente em partr do 
li- .º rlistricto Pxi sten1 can1pos apropriados para cr iação. 

Hydroqraph'ia. - O systema hydrographico do municipio 
pertence á bac ia occidental el o Estado~ ahi representada por 
parte dos rios Passo Fundo E' T .. igeiro: co1n seus al'fluentes L' 
pulos rioR Lamheclor. Dourados, Despraiado e .arrojo 1\1·iranhas. 

AXO., considera o rio do Peixr como afluente dil'ecto dü 
l Truguay, tendo con10 tributarj o o T,;jge.iro, que prn todos os 
demaj$ au tores r m encionado como trnrlo sua foz 11 0 sPgundo 
dos tios citaclos. 

Os afflu cll Les da n1argcm psqn(lr•da do l~io Ligr i ro llO mu
nicjpio Cl e g rrrhim são : 

a) f'.ap oer P. \ 1i de este no nu·. 

b) R'io rio Peix·e. desde a foz alé o ponto Prn qne recebe 
doj s afflue11 Les volumosos. o a1·r<ün Bon i t.o, qne 1na r ('a os li·mi
tr.s com o n1t11d cipio de Passo Fundo e que coT'rC dP O. para 
L. em um percurso de 20 Klms. aproxin1adarnente, rPcehrnclo , 
por ainbas as margens1 diversos a J'l'luentes pequenos; e o H.io 
dos Indjos, que depois de banhar o povoado de Ercch1m c.J e;-;ci> 
para L. , em u1n percurso de 35 l\lrns., recebendo na marge1n 
esquerda os Jagcados Branco e Licinio. Entre os dois tribu
l.urios ci ta.dos' conta ainda o rio elo Peixe os lageados 11\1rmiga 
(' Engenho ·vr.lho. 
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Os lrihn tarios da margern d ireita elo r·io Passo F'undo 
a 1 i , são: 

a.) l' io Facão, com o seu affluente arroio Teixeira. Am
bos nascem nas Yertentes occidentaes cio. serra do Urnguay 
P corten1 para. O., o segundo com um curso de 43 l{lms. a té se 
la.nç8r no primeiro e este, até sua foz depois de um curso 
dr ,'i-f) Klms. 

h) a rr·io do 1~! eio, com 15 l{hnR. de curso, corr endo de L. 
para O. 

r) arroio dos P inh eiros,, corr en do 1H1 rnpsn1a fb recção do 
a n tocrden te, corn 12 Klms. de curso. 

d) a r1·oio dos l i ltos. com 17 K 1 n H;. de cu r so. corrend o 
lan1bem de L. para O. 

e J arroio rarafá. 

{) a rroio do Vea.do. 

li~st es doi s ultim os. com cf'rca d r G Klm s. de· cu rso e 
cor l't~ nd o. amhos. dr L. par a O. 

{/ ) r io Etechi,m . Vide este 11 on1r. . 

() ~ affhJ f'n tes do 1!ruguay n o lYlUJli Ci pi o f 1lY1 f~S (.nd o Sã.O: 

a) Larnbedor, que nasce nas p roximidades da villa de 
Boa Vista e co1·re para N. a.lé sn a ha rra , depois de um curso de 
li·O l{ lnH;. , aproximadamente; 

b) Despraiado , correndo ta1n ben1 naqnclla di rrcção : con1 
;3~ T<1ms. de curso: 

r) Ariranhas. cor1»eodo parallelamenlf' ao J'io Dourado: 
conl 40 J{bns . de curso ~ segund o DOP. O C. Engenharia. caJ
<'ula <'8Se cu rso em 30 l{lms. pouco 1na.is ou men os. 

d) Dourado, cor rendo para NNO. em i.11n percurso qu e 
J)OP. ca lcu la f'Ill 60 KJm s. e o r. Engenhar i,a em 50, aproxi
rnfl r1n1n en1 C'. 

O rn unic;ip io é dotado dP cx cellenf r cli·ma, com as estações 
hen1 r a r a cterizadas. A temperatura Jnaxima absoluta, 9bser 
vn.da u1n Ma rcelino R.am os, no triennio 1918 a 120, foi de 36 ,2, 
r,n 1 23 de feveveiro do prjmeiro anno c ita.do , e a inin ima de 
0:1. A ln cdia da altura das chuvas r n1 m/ n1 1 .foi ~ n o mesm o 
1 ri P 11 n i o , de 134-3, 1. 

O rnu n icipio de Erechim que é pai· Ln i ntcgrante do Rio 
Ora 11de do Sul, per ten ce ao 2." di sl.ri cl.o e.lri'lora.l e á Oo1narca 

; 
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dl' Pa:-;so Fundo. Compõe-se de 5 distri ctos ad1ni1list.raliYus e 
j udi<'iarios: 1.º Bôa .. Vista: com 16 772 alrnas; 2.0 Erechim, com 
8802 a 1.; 3.º ~lar~rli no Ramos, com 7779 al.. cr:eados em 17 de 
julho d<· 1917; 4·.º Erebango, com ~603 a1. <=' 3.0 Barro, co1n 
595/f. RL, creados e1n 30 de 1naio de 1919·. 

O n10YÍlnenlo do regist1·0 civel em 1022 f'oi. o seguinte : 

---- ----
Populoçi\o 1 Nasci-

O bitos 1 Casl\mf'ni.os 1 Natalidad1• ~upcia- Mortalidade em !ll-l2-!l22 mentos !idade 
--- --- . - 1-243 - - . -- = - ---- - -

41 ~)10 1422 16() B3 q0 5,79 3,H6 .. ,. -

SL'11do & area do municipio de 6500 l\lms. 2. a densidade 
da µopulação e1·a em 1922 de 6,45 por Klm.2 

Foi esta u população pncuarin do rnuníripio. calcnlada 
<=im 1~22: 

Especie Quan ti darl e V fl} Or 

Bovinos 33500 8 288 : 000$000 
Ji"jquínos 1-2 300 8()1 :000$000 , 
~1 u a1·t's 6200 744:000$000 
Suinos 162 000 4 800 :000$000 
Ovinos 9500 152:000$000 
Caprinos 650 6:500$000 

- --
Total 224 1f>O 9 906 : 500$000 

t•; n lrE~ os diversos productos agricolas do munici pio , fi
g u rararn , cm 1923, milho, feijão, arroz, trigo, batata ingleza. 
l'Cspcctiva1nente. com 43 300, 4160, 180, 2200, 1000 toneladas. 
A proctucção de alfafa~ ahi , é uma das maiores do l·~stado. 

No quadro da tributação territorial. l'lH 1921, Erechin1 
f igura P.ntre os municípios do 5.0 grupo, isto é: entre os que têm 
a rea. de 200 000 a 300000 ht~ctares, da. seguinte forl·na: 

Num(lro do pro
prietarios Area t>m Hecl.ares Valor vennl V alor medio 

2 267 2B9 757 12 429:400$ 51$841 

A receita e n. clespeza uo ref erído aJJ 110 de 192'1 1.'oi a 
segui f) te· : 

Saldo dP 
1920 

9:149$ 

Receita Despezn 

1 

- - TuW 1 Ordinaria Rxtra- Ordinaria. E:ti.ro-
. ordinnria or<li naria - -: - --- =- - ----..::=-- - - ---· r . -

~2:068$ 1 2n:S8:l$ 1128:100$ l 114:28B$ lô:500 l 127;783$ l 
: 1 

Total 
~aldo 
para 
1922 

:H7$ 
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i ·ias de co·1nrnunicação. ·· - Ü ti rios que banham o mu nj 
c1 pio 11ão silo aJ1i navegaveís. Essa fal~a está c1n parte atte11 -
dicla por rxcelle11 lt'S esl radas de rodagem e pela estrada d t' 
ferro S. Paulo- Ilio Gl'ande que1 como já ficou dito corta ( 1 

1n unicipio pelo cenlro, muito contribuindo p ara seu progresso. 
~\ s principacs estradas dP rodagem do IDuuicipio são a s 

que ligam a sécte á Nonohay, co1n 45 Kln1s. ; á Dou1~actos, co1n 20 ; 
tí. Sanan duva, passando por 13 ele Maio e Ercchim, co1n 4.;): 
<1 Forquilha. tan1bcm passando por '13 dr Ma1o= con1 30, n 
outras, passando todas por zonas agricolas, cu,j os pr.oductos 
são por ellas transporladof> para os estações de EI'ehangc1, 
Erech im, 'Yiaductos: lVf-a rrelinu RanHls l~ rspcciahnPn lP para ;\ 
~éde do mu nicjpio - Bôa ·vi stft - que ,', nm g'l'a.ndo centro 
commr rcia1 dos procluctos coloniaPs. 

Em l023 contava o mun icipio 48 P~tabclPc i nH'ntos dP 
<~ nsinn. ~cndo .2 escolas isoladas. 22 escolas subvencionadas 
pelos governo :-- estadoa 1 e n1unjcjpal r ?4· pa1'tieularcs. 

Sohr<' A in s trneção ahj n1ini strada organisamos o segninl r 
quadro: 

--- ---- ~ 

C'oef1ick nte 
1 

Alumnos .\lumnos .\lumn os 
Alumnos matrícula- matricula-

P ovulação Populaçfto matri- dn l)Op. es - matricul:•.- dos para dos em r ola do município escolar culados colur por ' dos por 1000 em c;ão u arctt 1000 ha b .. lOOO hAb. idadecscolar do municipiü 
·- ·-- - ,,,_l L ~~ ---- 1 

1 l 
[ - - -" 

41910 9 262 2 164 220 l 51,63 238,64 1 0,3 
por Klm . :! 

Sobre a . imprensA do i11u 11 icip io a u1Yi ca noticia que tem os 
r do .iornal Erechin1. hi -sem anal. fu ndado (lfil 1921 e qu e en1 
ern 1922 a inda o li appa reoia. 

Na séde furir.cio:na o cin r ina cruLra l illaugnrado en1 1 1 
' cl <- novembro de 1916. com lotação para 440 pPssoas. 

J i~ ntre as c Hdosidades dl'.\ste munioipio $ ÕO dignas cl t ~ 
a preço: nm a gruta á margem direita do r io Erechim : o grandP 
Sal to do r io Pas~o Fnnclo. na fazenda elos Quatro I1·mãos~ P 

n eRti·nngulan1onlo que sol'fr r o l Trnguay . .a montante da foz 
do La1n becl ol'. c·onh c·eido por 8 streito de .t ugv slo Cesa.r , r o1 
hon1P11 ng r1n ao Pxplorador desse rio . qu e r m fi ll s de 1888, o 
desceu e1n canoa . 11u.nl'ra.gand o d1 versas vozes~ desdl' a bal'ra 
do rio Ligeiro. até a do Passo Fundo. segun do ref'el'B A_XO . 
As volumosas aguas do Urugu1.\y que desce1n , p1·ecipitadas, cn1 
u1n leito d e mais el e 200 m eti·os de largu ra : são bruscam en te 
C'ompr in1idas en tre m u ralhas de 6 u1etros de Yiio. 'Em conse
quenci a desse esLr angulamenlo a caudal centuplica a ü11po
tuosidade 11csse ponto e se con toesendo pelo estre ito canal OJn 
l'orma rle S. se Psf·oa eRpuma ntc e ro m11!'os.a . 

• 

• 
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rrão grande é a sua velocidade a.h i: que ten1 baldado 
Lodas as 1PntatiYas no sentido de dctr rminar-lh e a pro fundidade, 
qu<' dcYe ser muito grande.. 

0 1\H.Y. - Na lej provincial n.º 1130, de :29 de abr il de 
1878. qn0 d iYidiu Cruz A.lta em 4 districto8, Pstá assiro cscripto 
o 1101ne do rio Ingahy. lH. Pinto e H. Po1·to , tu1nhen1 dão-lhe 
Pssn <l r nonu:l.iação. 

0 1\ 1 B:\ . -- l~ stá assin1 1'::lcr i pt.o o llOH1L' do Guahyba, 
110 alvari~ dr 27 de abril de '1809~ que div iclii.1 o Rio Grande 
d o Sul cn1 quatro inunicipios: ('. na con cp~~õ.o de ~(\s1naria feita., 
en1 1818, a José ' Tieira cte Son zn. 

GAMBÁ - corr. goa-mbá, a barriga oea., o ventre aberto 
(Th. Sanipaio). B. R hoan suppõe que seja lormo africano. 

Passo sobre o r io ·varzea no municipio da Pahn eira. 

GAMBArrA HY-. - Assim Ol1nedilla 1·egistra o norn r do 
(;ra,1'ftta h y. 

O.\ RóPA. - ,\ ssim Gay g r a phon r, nonH' de• Gnrupá. 

<i.\ ROPA .. -- A.ssin1 Can1argo graphou o nom e do Garupá. 

01\HlJJA. - Está assin1 escripto o no1ne do Garupá) i u1 

r.oncPssi'.í o dr sesmaria feita. em 'I 8Jl5. R 1\ nton io Gutterr:; 
Alexandrino. 

GA TlUPA - corr. ygara-paba, o porto ou lugar dn.~ 
canoas. Arrojo. nasce na oochilha d0 Sant'.Anna r corre em 
l c.~ito fi rn1 0, pouco largo e con1 fraca '·rgPtação en1 amba.;:,; 
as nl(lrgens, a prjncj1rio de L. pa.rn O. C' depoi~, do poni.o ern 
q11 c passa. a srrvir de bn1itc entrP os rnuni cipios de Quarahy 
,, l T1·nguayrlna., pél..ra SSO. até sua han·n no Qna.r ahy. a 
:~0° 12' 00" rle Lat. S. e 13° 32' 59" <le TJong. O. Seu curso P.: 
!-'t>gnnclo a C. ('. G. B. de 33 l(lms. Cunha f,;opes e J)OP., o 
e alculam 01u cerca ele 55 e o C. Engenhrn"ia: en1 Ei?S: aproxi-
1na,dnmrntc r dá-lhe duas deno1ninaç.ões : Guarovâ. rlPsde a.s 
11ASC'cntes nt.<' o ponto em que rcceh c' o arroio Lageaclo e d'ahi 
n ! e~ a foz - Ca.tuya: norne que pela pri111r i ra ypz lemos em a 
nornencln.tura geographica destr Estado. 

Os <'fln1pos regados pelo GnrH71á , são n 1 agnifico~ para 
a cri.açii o. 

' 

OAR,-.. \ TAFlY. -- Assim .. S. Leopoldo l'scrnveu <1111 seus 
.'\ nnaes o no1ue do rio Gravatahy. En tretn.nl.o f'fllá por esta 
u Hirna for rna 1·ogisti·a<lo no mappa que a.con1pun hn aquclla obra. 

0 1\ U:J E l íPY. Assiln r·an1a.r·go Psc1·Pven o norr10 do 
Guassu.py. 
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GA UPFl1ING l íY. lhna das aduHr r·a ções do nontE' d o 
Oua7>il(1.nguy. 

G1\CSSOPY. - Ass irn M . Pinto escreve o no1ne do 
Guassuvy. 

GEHJBArrc ~ contr. de Geribatuba. 

G~RIBA TUBA - corr. jel'ibá-tuba, gerivasal. Lugar e 
banhado no mun·icipio de Santa. Victol'ia do Palmar, ta.mbem 
conh ecido po1· (;eribatu. 

GERI r A - corr. yarí-yba, o fructo el e cacho. Palmeira. 

A.rr·ojo, nasct' a 2 Klms. ao ~. do n1orro de San ta Ba rba1·a., 
no mu1dcipio de 'l'a.quara., a cerca de 300 metros ele aHura, t~ 
d'ali d e~ce peneti·anclo cm lf'rren o cuja altitude varia dP 200 
a 100 rn etro8, éd/\ s ua foz na inarge111 direita do a-rroio da 
(1uard a Gi'a ndr . dcpoj s de un1 p equeno curso de :3 Klms., <·or·
rf\ndo scmprr de L. para O. ( A. Rard) . 

Ct'rro 110 inunic ip io de Pelo las a 320 1netros dP a i Li tu de 
P lagôa no 1nunicipio cte S. Gabriel. 

ClEHUÁ - corr. gerivá. Pode ser ta1n0bm eorr. aunrn-a, 
cabeça uu falla eh) papagaio. 

Dellominação dos ca1npos onde na.se<' o Cornn.ndally. 
_\rroio. 11ri~ot' no n1unicipio de Santo .\ngclo e corre dP ~T~ I~ . 
para SSO. até sua t'oz na margen1 ílirej ta do Coinandah y. Seu 
c urso e' ctr 14 Khns. ap1·ox in1ada1r tente. Na. Planta. da Colon ia 
Guaranr. eslá escripto Giruá. 

OOAI'VA. - EstA assi m r egistrado o no1n p do a.ctual 
.Jacuby nR co11cessão ele sesmaria. feita, e1n 1815, a Alcxand1·e 
Ma noe.l da Cunha e Souza . 

. Ao lrecho elo Jacuh,- entre a foz do Vaccacah'T e a do 
1\i,qua.ty, se clava antigam ente o n om e ele Guahyba ·ou Igua, 
hyba, como figura no Primeiro Mappa do Para..1ua'y e nos 
dois de D'A. nville. 

GORUPA . - r~stá assim escripto o non1e fio Garupá, 11a 
concessão dr sesn1arú1 feita, em '1816: a Br lch ior Cor1·ea da 
Camara. 

GOn1. - Assim Gny 1·egístra o n ome do Pnsso (;oyo 811 

r diz que signi f.ioa l Truguay. 
GOYO RN - e. aoyo en, 1nuita agua on rio fundo. no 

dialecto dos bugres. Passo no t Jru guay, junto á ernhocca
dura do Passo Fundo. 

Nesse ponto o lJruguay forma remansos que denuncia1n 
sua gi'ancle 1n·ofundidadr. As p oitas das canoas a h i só encon 
tr an1 L(lrra fi rnH~ depois de ·25 metros~ e lug-arrs ha 1!111 qul' 

... 

... 
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ainda se não conseguiu atti ugir o fundo. ·vem d 'ahi a orige1n 
do nom e. 

GR.AGUATAI-IY. - A::;si111 D.AS escreveu o nornP do 
arroio Grava.tá) tribulario do rio reurvo. 

GRAOC,\Hl·. - Está assim escripto o non1e do I birollay 
na conces;:;&o d1 ~ ~p:-; rnaria feita: C'm 1815, a. ~1aria Luiza do 
T.Jivran1ento. 

GRAPGrr:\ N. - Estü assim escripto o nom e do l bir(}
puitan, nas conce::;sões de sesmaria reHas, em 1815: a Gaspar 
Nunes de Miranda r a Albano .José dn Vargas. 

GR.'\ ·y _I\ '1'..\ - - o m esn10 que caraguata, que {~ cor1'. de 
r(lrauâ-tá. 

~- Arroio , corre para NNO. até sua foz no rio rrurvo, HO 

município da Palmeira, depois de um cuJ·so dP cerca d (~ 
17 Khns. rre1n como Lributarios os lageados Quebra den t.es, 
S. .J er ou yn10 , Braga, Fach inal e Barca. 

r ei. da Silv . e Oct. Far. o registrarn como aJflue1lie da 
u1argcn1 dir(1 i ta do Guarita. 

GRA.V ArrAllY - - cor1·. rarriuá-tá-y, rio dos gravaLás. 
Ri o, i1asce no banhado de Xicolamã a NO. da Cochilha. 

das Lombas, 11 0 n1unicip io cll' Sauto .t.\ntonio da Patrulha, C' 

corre na dü'ecção geral de L. para O., até sua barra no (}ua
hyba, clrpois de uni curso do cerca de 75 Klms. · Demar·ca. o~ 
limites rntre o municipio de seu no1nc con1 os de ·viamão e 
Porto Alegre. Seus principaes trihnla ri os sr acham em sua 
margem dü·e.ita e vKo adeanle 1nencionados. Na. margorn es
querda r ecebe as aguas do~ arrojos do Vigario e do Feijó. 
ambos no 1nunicipio de '\/ü1n1ão. E. navC'gavel até o p orto de 
Gravatab y, na villa dessr nome e uas cheias ató o Passo dos 
Negros, cerca de 35 T{lms. acima rlo sua foz. DOP., o figura 
correndo j unto ao parallelo dr 30° no ponto em qur 
recebe os ar1'oios Passo Grn.nde e rr.aquara. Citnha Lopes e o 
C. Engenharia, nesses mesmos pontos o l'iguran1 correndo a 
cerca rle 10 Klms. ao nortr daqu ell e parfl ll elo. 

Município situado na região L. do li~ starl o. proxirno a 
capital. A. séde é na villa do m.esrno nome, outr'ora. Aldeia de 
Nossa Senhora dos Anjos, que fica a ,,rncnos d(' milha da. 
margem direita do t'io Carahatahy. ('ffi sit io levantado (> vis-
toso" (Casal) . Foi fundada no 3.0 quartel do x ·v111 seculo. 
Seus primitivos habitantes :f oran1 laguncnses -e açorianos. 
Posteriormente, José Marcelino; quando governado1· do Conti
nente de S. Pedro do Rio Grande do Sul, ahi aldeou inrlios 
guaranis. Quando no deco1·rer do deeenuio de 1770, BeLLanio 
por ahi passou a ,, rr1aior povoação r ra. ele índios" e havia ,,na. 
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aldeia para iuslrucção dos rapazes indjos um 1nr!-it1·c de cscoJa. 
ouLro de grammatica: ouLro ele solfa e um rr<'olh i1ner li o pai·a 
rielle se cnsinare1rr as raparigas a coser etc.'' ~~oi C']Pvucla ú. 
frcguezia por alvará de 22 de dezembro de 17~)5 (' á Yi lla p ela. 
lei provincial n.º 1247. de t-1 dP junho de 1880. 

Os limites do actual municipo ÜP Gravatahy :;ão os se
guintes: corn S. l .. copoluo .,pelo aJToio Sa.pucaia desde sun 
barra até rncontrar o arroio do Nloinbo. por cslr acima até o 
tnorro PelJado e d'nJli pela. cordilheira a lé cm frente á ca.sa que 
l'oi de J osú Bernardino dt> Souza, onde a cordJ heira. f'az un1a 
graude volla ou curva <' d'ahi cn1 dirf'cção á casa de .Joaquin1 
:\ntonio dos Reis: ficando esta pertcnrendo ao lnunicipio de 
S. Leopoldo e d 'ah i em 1 i11 ha recla a un1 inorrrt.c que se acba 
nos fundos das t.Pi·ras d<' Anacleto Vieira, d'ahi cortando o 
ar·roio Butiá por uma rflrta . (Lei pro\·incial 1L º 1359: de 4 dP 
rna io de 1882) . Con::i o Lnunici pio de 1'.aquara, a partir d o 
11 ltiJno ponto a c inut refer.ido, ,,segue pela <livisa. om Jjnha recLa 
H [E' a casa. do si tio do Pinhalzi nho (Fazenda Fialho) f{Ue foi 
d" fi11anocl Fialho de ·varga.s, ricando esta casa para Gravatahy: 
d"nhi em linha rccta até a casa do siL1o de Henrique Foerges, 
l'icando a. casa oeste e bc1nfe.itorias paL·a 'raquara; él'ahi. ern 
linha r ecta. ao morrete qur fi ca acima da. casa cte Carlos Behs: 
d 'n,hi, em linha recta, á estrada que Yen1 do But.iE\ par.a a 
'J'n.qua.ra: d 'ahi rorm.ando tuna pr.que110, curva para encontrar 
a caP.a ele João Eloy Pereira qur fica essa sóffH' rite pcl'tencr:nte 
a. Taquara ; cPahi 5obe por un1a sanga que f icn por detraz dPsta 
H.té encontl'ar· a fazenda. do n nado BP.lei.no J\ ntonio ~1acie.l; 
<l'n.hi circulando a dita. f'azencla .. que fica perl.rncendo a 'ra
qu:1ra. até encon trar <1 canto da taipn que fica proxi1na. á 
Psl.rnrla que de Lujz Moe1ler FiJho segue para Mj raguain : desse 
ponto. e1n 1 inhtt rccta ~ a t<· o ponto <le intersecção de Gravatahy 
ronl San1o .\11!011io cli::i Pa!l·nlhn. ~' (Arr<lrdo firn1a.do r ntrr oR 
mnnicipios dr Taqua1'íl r GrnTn lally) . non1 n u1unie ipio dr 
8anto A ntonin d<i. Pal'rnJha. por· umn 1·r rtn pa1·tindo <lo rio 
Il.apuhy a!P <1 nconlrar ns 1~ascl'ntes do arroio 'l\1irngnaia r 
por este ahnixo ai<' sna l'oz no GraYatahy e p<n· Pstr ai<' recebrr 
n.s aguas do hn11 l1acln Xicolon1Ã.. Con1 os nlunicipios dr 
\ Tiamão e Por ·lo ,\J egre . pC'lo rio (}rava.l'nhy: eorn o rnu11icipin 
dr Sebastião do Cahy pPlo Tlapuy dcscl~ sna ba1·1·a até 
rcccbf'r o SaJ n 1cíl ia. 

· .,\' i11do d() visiriho niunic i pio dt- Sa11lo _L\n t.nnio adf~nnta-sr 
pelo mu11i cipio <l c' Oravalahy nn1a cot1dHheira alterosa que s0. 
desprende ela Sct'l'íl Geral: f' eosteundo mais ou menos o Rio 
dos Sinos separa a linha das aguas dos tributarjos deste do~ 
do Oravatahy: v.ar morrei' nas proximidades de S. Leopoldo. no 
1·rn tro drssa rnclcn adPanta-Rf' para o sul 11111 crrro ·massiçu. 

J 
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de cabidas peullascosas chatnaxlo .11 or1·0 da Pig'Ueira. Def1·ontc 
ú vi11a. cerca de 2Y2 leguas~ a cordilheira desprende outra 
pr nedia que por sua Yoz trr1nina po1· nrr1 penhasco err1 forma 
de esguio co 11 e: é o ltacolo1n'y, avistado de um circuito de mais 
de 15 lcguas. l~ssa sobredita cordilhrira ao declinnr para a 
1narge1u esquerda do Rio dos Sinos, iRola o bello corl'o dcno
rninad o ;1forro ria SaJJ'UCaia . que s1· Jnz notar pel-a r egnlfl1'iclade 
do sen perfil. 

l~ste 1nuuicipio e~ montuoso ao norte : ondulado de co
c:hillias baixas a lestr ; plano a.o 8Ul l' a nPste ; onde extensas 
vnrzeas preenchen1 o r·incão del('roiütdo 1wlas co11 f'lnencias cio 
Gravalahy e do Rio· dos Sinos. O eent.ro é parcellado de 
<·ochiJhas nlongadas, com rn uita.s moradias C' coroas dr capõcs 
<' capo neles a alegrarem a paysage1n caltna e r ncan t.adora .. 
( Acides Cruz) . 

Os terrenos de Cira\'utahy. ~un10 os de l~ 1·echin1, são de 
rormaçã.o h·iassica~ pCl·tencendo nssin1 a fipoca n1ezozoica ou 
secundaria. Suas t01·ras sfio quanto ú natnr0r.a argillo-silli
<'Osas. argHlosas. 

ll ydrograµhia. - - O systen1u hydrogr·nphico do cnunici
pio pertencr á bacia oriental rlo Estado. .\ bacia lerciaria 
do Gra vatahy e ahi representada pelos segnint~s a.rroios, aff'lu
c'ntes de sua margem dirP i1 a e que din1anan1 elas vertenLc:>=-
m eridionaes da cordilheira, que partindo da Serra Gel'al atra
vessa o municipjo de L. para O. , e co1·1·p11rln todos de N. 
para S.: 

ri ) Mfr·ag'Uaia, que marca os 1imites co1n o município 
df' 'raquara. con1 17 Kln1s . de rnrso . 

IJ) Pa:<iso G·randc, con1 7 Klms. <' uni aff'Jnente, o Pn.sso 
do Podão. 

e) Taq'Uara, co1H 17 Klrns. e 4. prqnl'nos tributa.rios, 
sendo 2 em cadn n1al'gem. 

rl) Caveü·a) iambem con1 4 lributarios e 20 l\lms. de curso. 
e) Ferreiros, com 12 J{lms., de aguas crystalinas e abun

dantes. 'J'cm sua Joz 2 l\]1us. a.cima ela villa. 8nas e1gnas são 
avolumadas por d ivc•r!-\OS ti·ibutarios, C'ntre <\lles o Cachor rinha, 
Passo do Adão. Paschoal e Ou1'iço . 

/) lJarnabé, con1 unta i1onte; Sl'U cn1·so <; dP 5 Klms. 
g) Pabri r a, com 15 l{ln1s . de cur~. o 

O extron10 O. elo municipio é banhado pelo Itapuy 
desde o ponlo rn1 qnr recebe as aguas do arroio Sapncaia até 
a sua barra. 

O municipio de Graval:ah~· . qHc (1 dolado d(\ c'lhna sau
davf'L i-' parle i11tegrfl nl P el o l'~ :-· t n do do H.i o Dr·ande elo Sul, per-



--- -------- ----- ---- -- ----- --- ~ 

tence H Co1nal'ca tfe Porto A1egre. Jaz part.c <lo 1.0 Dis tricto 
Eleitoral que ~; c<n~s lituido po1· 2·1: n1u111cip io:::;; pertence ao 
Arcnbispado dr Porto Alegre. 

Co1npõe-:..;e de 5 di strictos .u.dnrini sLra:livos e ou tros tanto~ 
judiciarios : '.1." Grava tahy com 6044 aln1as, creado pn1 2:2 dP 
outubro de 187;): 2.0 Ypiranga , eom 3443 al. ; 3.0 Passo Grande, 
com 41 19 a 1.. ereados ern 24 de abril de '1886 ; 4.° Canôas, co1n 
.'!695 al. . c1·cado c1n 2n dr deze1n bro dr 1912 e 5.0 But.iá. conl 
:~11 9 aJ .. cread o em 20 de j ulh o dr l917. 

O inovimen to do rPgistro civil Pn t 1~)22. f'o i o ~egui nto: 

População 
em 31-12-922 

19420 

l Nasci- 1 ObitoR 
1 ment.os 

= 551-· 1--~-17; -

1 Cns:~e~ tos [ Natalidade 1 

13~ l 28,37 ! 6,7H 9,0 l 

En1 1890 sua popula ção era de 9498 almas. 
Sendo a arc·a do municíp io do 726 Kln1s.2 , a densidad" 

da. população 01·~ rnl 1922 de :26,74 po1~ Khn.2 
Foi Psla a po rnilação peeuaria do 1nunici pio. ca lculada 

en1 '1922: 
Especie Quant ida<lr Valor 

Bovinos 33000 2 904· :000$Q( )Í ) 

l~qnino~ 8 200 410 :000$000 
Muares 740 71,. : 000$000 
Sujnos 10500 315 :000~00(1 
Ovinos 7000 'l05:000$000 
Gaprj n o;-; '1 400 14:000$000 

- -- - - -
To (H J <10 840 3 822 : 000$000 

€nl.l'e us di vers()s p 1·od11cl.0::1 ;tgl'icoltu; do 1nu11icipio l'i 
gurara.in en1 1!)23, 111ílho. feijão, arroz, ba t.atfl ingleza. !'P:'

pectiva1n en tl• : com G050, <->OO. 480, 500: tonelada :;. 
No quad1·0 da tribulação terri tori al do IGsta<.lo, en1 l H2 l , 

Gravatahy f'igu1·a rntro os 1n unicipios do /.0 g rupo. isto P: 
entre os qu r tr1n 1nenor area: m c110R de' 100 00 hecta.t·(·s~ da 
seguintr f'o!'lna : 

Num(lr o de pro
prietarios 

3 997 

_I Area em Hectare'> l Valor venal 1 . Valor madio 
- - ... -~ "':=..._. ~ ===-~ --===--- ~ ::.- ~ -= ~ 

75 541 5 765:390$ 76$321 

.A. r·eceita e a despeza no referido anno d<• 1f)21 foi a. 
seguinte: 

' ' 
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Receita Despezn. Saldo 

Saldo de 'fota l · Toh1l para 192º Ordinnr ia Extra- Ordiua ria 1 J·;~tra -. 1 1922 
1 1 ordinaria :.J_ ord10ar1n , 

14:835sf 90:654$ , 1a:oss~ 11~:557$ : ~)~:5618 r 1~:8~~ --11:~06s i 4:151;-
• 1 

1 

l"'ias de touununicaçüo. - Os dojs l'io ;-; q1w han l1an1 o 
n1u 1tici pio - o Gravata.hy e o Itapuy, sã.o ahi JJavegaveis 
e o põrn1 ern contacto co1i1 a capjta.l. 

O rnunicipio <~ atravessado a o: pela ot1ll·ada de Je-rro 
P. ,1. /:., lendo ali a. P.staçào Ca 11ôas. Suas via.~ dn con1n1u
nica\'iÍCJ nini:-; inipor1antes, isto é : as po1· ond<\ se lrausportam 
os seus produ ctos süo as estradas de rodagen1 e o rio Itapuy. 
En Lre outras eslradas existen1 as seguintes, pondo o interior 
do 1nunicipo em contacto com a. séde e esta com a capital do 
Estado: Ao Passo Gr.ande~ 32 l\11ns. : ao Morro Itacolomy, 33; 
á Sa11 lo .\n luu io da Patrnlha., ()0; ao Passo cta ' l'aquara, 19 ; 
<Í Pol'lo A lrgt'l'. 33. . \ s di$lancin s fo ram rn lcnJadas a µurt.ir 
da vi1la . 

. \ Psln<;:ã(1 do lelegrapho t'lll G1·avatali y: quP t'1 de 5.ª classe 
t' di spõP ele 11111 ap pareltto ,,Mor::;e·· s in1ple8, pel'lence ao 18.0 

distr icio ll'1Pgraphico. En1 1921 transmittin 685 lelegratnn1.as
1 

com 111: ~37 pa lavTas e receb eu 654, com 12 206 palayr·as. J\ 
r·cceita foi de 1l :414$125 e a despeza ctc 8 :228$000. A rrnda 
do S('J'' ·iço o:ITi c ial foi de 554$600. 

l~~rn 1923 contava o municipio 28 estabdec·iu1entos eh-' 
ens ino, sendo 1 collegio elem.entar, 11 escola~ isoladas, 9 sub
Yenc:ionadas pelo governo estadoa.l e 7 nlantidas pPlo municipio. 

''~ js um <1naclro da instr·ncçfio a.l1i iniuisb·adu: 

- Popul~~·~o. l Populnç·ão 

1 ~~~i~s 
do mnmc1p10 1 t>scolnr cnlados 

19420 r 4000 
l 

1371 

1 
Coefficient~ 
da pop. es

" colnr por 
1000 hab. 

·>o,... (\ .... - <>,,,, 

Alumnos 
mntrinln
dos poi· 

1000 h1\ b. 

70,5 

Alumnos 
mn.triculn· 
dos pa rn. 

l 1000 em 
idadeescolar 

Alumnos 
matricula

dos em rela
ção a area 

do município 

l =.,,.-1 =-=--

342, 75 1,88 
por Rim. 2 

.\inda con1 o nomr de Gt·ayata l1y ('x isten1: nn1 arrabalde 
ele Pc'1' to Alc•gre. cnl bella r ext.ensa Yarzea.; urna rstação da 
cslru.da de f'etTO P. A. lJ._, 110 l\Jrr1. 7 (' nrn al'I'Oio rrue nasee 
na cochilha do Rincão da Cruz e ('Orre para SSO. até 
sua l'nz 11 0 íhicuhy, sen1pr.e abundante em agua, tcncto pouco 
HHtL1o cu1 ambas as rnargens. O C. Engen.haria escreve 
Ora'calc.lry t' calcul.a seu curso mn 35 l-<In1s. ; n C. C. G. R.,, re
g istra Caraguatahy . co1n u:m cnrso dP 30 Kbns. Cunha Lopes 
lnmhmn ca lrnlon Pn t 30 Klms. e DOP. e-m 25. 
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GRU~l.t\rl"Ã. - co1·r. guri-rna-atá, ba-gre rijo uomo puu. 
Arroio affluente do rio das Antas no municipio ele Bento 

Cionçalvcs. 
GU r-\BIJ ú - corr. guahi-yú, o uruarello a comer, t' Lll 

all.uzão ao t'ructo dessa plauta (Th. Sanipaio). AL. Carvalho, 
porén1, diz que é corr. gua-nibeiju, o vuJle sinuoso, enroscado. 

Arroio, nasce na cochilha de Japejú e corre de S. para N. 
all• sua crnboccadura na 1narge1n esquerda do lbirocay, no 
n1tulicipio de Urugua.yaua: depois ele um curso de 17 Klms .. 
aproximudamcute. Passo no Qnarahy, no n1u11icipio deste 
nome; lugar cm n. Pedrito e ch·nominação de dois cerros, . u1n 
na Oolo1lia de S. Feliciano P o outro na 1inha divisoria coru 
o lf r·uguay. 

Ca111argo, Jl o reira Pinto e rareia, dão tambe1n o no1ne 
d(• Uuabijú ao Ja[ruarão Chico. 

Tesf'hauer, reproduzindo Oct . . Far. diz que ha un1 arroio 
co1u aq11rlle nome, que (• aff'111ente do Jaguarão Chico, no m u
n1cípio do Hcrval. Não nos foi possível jdentif ica-lo. 

DOP. C:3cre\'l'U Guarijú: Cunha Lopes, 1l1 ontenegro 1• 

r:a.1·e.la) Guavijú. 
Gl'ABillOBA - e. guabi-róba, a comida arnal'ga. on qu<· 

lP1n acido, travor. Nome indigena da Eugenia brasiliensis. 
Exü;tem neste Estado dois ar.roios co1n aqu('lla dei 1omi

Hu~·Jo. um delles é lribnlario do ·varejão no 1nunicipo da Pal
rneira. e o outro cio S. Domingos, no municipio de Gnnporé, 
nasre p1·oxin10 á linha de limites entre o 1nunicipio e1n que 
tmu origE'nl. r o de Passo Fundo. Corre a principio pa1'a S., 
dPpois S<' inflecte para L., direcção que conserva até ~ua foz. 
Sru cn1·::-o é de 19 I\.hns. aproxin1adamentc. 

Lnga1· no rnunicipio de Pelotas~ ligado á uidadP pela 
et>l1·ada do u1esmo no1uc. l~xistem aU importantes n1inas de 
Kaolin1: linha colonial no n1unicipio de Lageado ; pa~!:lo no 
Salso; lngar no n1tulicipio de Porto Alegre: coehilha l' lugar 
110 n1u11iripio de Passo Fundo. 

G l T !\O.A.GAY. - .Eslá a sshn eserjp! o n 110111e do rio '\'a,c
earuhy 110 Diario dri E:rpedi( iio de Gernes Preire. 

GC.\C .. \HGGC • .\1-. Assin1 Ohnerliila T'Cgislt·ou o 11on1r 

do 1·io Vaccacahy. 
Gl~t\.CA 't '. - ,\ s$ i111 Ohnerlilla regislron o non1e do \ -.ae

oacaln: Mirin1 . . 
Gl''A Cl-C1\HY,.\. -~ A.ssin1 tun1ebn1 sr lt· o 1101np do V <1<'-

oaeRhy no D'iario da Expedição de Gornes Freire. 
Gl l,\Cl iTlY. - co1'r. [J'lff1-pol.. o indívidno deJgado. PodP 

sPr tan1hen1 pau fino. 
A1iroio. 1Ht 8CC' nos can1pos uo l•~spíni lho . p1·oxi1uo á Santa 

Te<-la. e· corre para N. até sua emhoccadura 11 0 Ijnhy ~firim. 
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cortando a Ps1rada de rodagcn1 que li~a Santa Tecla á S. João 
1'flrim. 'rodo seu curso , calculado em cerca de 30 I<Jms., é no 
município de Santo Angelo. Nasce a 300 e pouco8 metros de 
altitude e corre depois no valle do Ijuhy 1\if ir1m, que rr1antem 
a altitudr Yaria11 cl o de .~00 a 250 iucti·os. 

GC1\HYBA - corr. gua-y-be) hahia de todas a:; aguas, 
enl alluzHo á confluencia a NO. de Porto Alegre de quatro 
grandes rios: ,Jacuhy 45 l{Jms. antes avolumado p elo rraquary, 
Ca.hy, Itapuhy e Gravatahy, que assiro reunidos for1nam uma 
grande e inagestosa bahia, só excedida cm belleza pela inara
vilhosa Guanabara. Naquelle ponto forman1 os mencionados 
rios nnl a,i·chipellago de encantador offeito. O curso da parte 
do .Jacuhy, conhecida por Guahyba, desde a e1nboccadura. elo 
Ttapuy até Itapu an, é de 60 Klms., aproximadamente, 
con1 a largura D'laxima de 20 Klrrls. e a ininima de 8 l{lms., 
p oucu nutis on menos: entre Pedras Brancas e Tristeza. E' 
f'raneam en le navrgavel. Conta os seguin tes aff1uentes: na mar
grm dirri t-0: arroios do Conde: Passo Fundo, Petim, Sanga do 
.T acaré, arroio Ribeiro que recebe o Gapivara P A.raçá. Os da 
u1argem t'sque1·cla são os arreios: DiluYio, que recebe as a guas 
do rT1aquara r do Diluvio ~1enor e depois as do Sabão e das 
:\guas MorLas, rstE· engrossado pelo Caseata; Sanga ·vala da 
Morte; arroio da Gavalhada, engrossado pelo Passo F'nndo, 
a rroiog CapiYara, Salso, Lami e Chico Barcello~. 

Pa1·a Guahyba, têm sido dado diversas Lraclucções: Th. 
Sarnpaio cliz que é corr. gua;-y-be, na en seada. ou bahia; A.l. 
Carvalh o r enga ser corr. guá-ahyba, o va.llo 1•ui1n , esteril ou 
rruá-yba , n vulle da arvore. Pa1·cceu-nos n10 is applicavel a 
tra.dncç.fío que ucim«.t consignamos, visto .i u lgarn1os qn(' aquella 
palHYra nfio desjgna o non1e de tnn rio, quP não quizeran1 
os i 11digenas assignalar isso e si1n, Lõo ~ó1nt'11te, eo1n aquella 
pr.opri edacle que lhes é peculiar cn1 su as dr norni naçõrs, a.c0en
l.nRr nm accidentr na caudal qu e vinha co rTendo 1'u1no do 
8. P qnr. é b1·usca1nente e de manejra rxl1·ao1·d inn1·i a. aYolumada 
]>C'lus agunR de 4 grandes rios. E sr uclo o n1nio1· tributario 
dessa c·a 1H1íl1 o J.acuhy, deve con ser\·ar cslP non1c nté a barra 
1 w lagôa do:; Patos, ficando o nome de Gtu1 hyba eon10 desi
gnnJi Yo cln immensa e 1nagestosa hahia. l'Pf'Pri<la. 

::\f o Primeiro. no Segundo e n o 'I'crrcP iro Nfuppa cio Pa
r·aguay, o Guahyba figura com o n on1e de Rio Grande; n o 
1l1ap71a rias Côrtes, com esse mc:::;1no nonH', poré1n, escripto 
e1n tu pi , i sto é: /guaçú ; no Ma7Jpa de los ('on/ ines de las dos 
Corouas de JJespana y Portugal, corri o nom e de Guahyba e 
no rlr Olmedilla.. tambem corn este nornc, n 1as a partir da foz 
do \ "nc·cac·tihY. 
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Ul i A,ll~l : PE. - Assin1 IJ11S. r egistruu o non1e do 
(~Uél88Upy. 

UC:\ N li:1. - ,\nt.iga de11011111iação dada ao actual 1·1 0 
l.JUê.H'ab r. 

Ol 'APl'l ',\l\UL:·y - - co1T. {flU l -Jllf(Ul:Ja-y . 1·10 dél arYOI'<' 
das pita ugas ou dos pita11gueú·a.s . 

. \1·roio. nasce na cochil hu de Sa u t'1\ nna e· descP pa.1·0 
S. , Pnl valle haixo, até sua. foz no QuaraJiy, no Paso do Len.o. 
a 30° 3' '12"83 de Lat. S. e 1 3?5~'86"04 de Long. O. Seu c u1·so 
(· de 20 Kln18. segundo o C. lin,genha,.ia e Cunha .lnpes; DOP. 
c-alc·ula Pn1 15 Klms. e a C'. C. O. N. en1 1.7. 

E 1 lan1bem conhecido por h ·aipiluur1uy. \ -ide e8te non1e. 
(}l 'APJTl~~Gl '1-. - l in1a das uc lnHrra~·õrs do noinL" do 

< .i na pi ta.J 1gu y. 
GlTAPOH1t co 1l1 1·. {f llrl)JOl'e1uo , qu e• (· ('01·1'. de guá-pora-

ey'rna) vulle Jesel'lu , St!l n ge nLP ou vallP do sertão . 
Rio, nasce no rnunici pio de' Passo 11·undo l' cor re de N. 

paru S. a tÁ sua barra uo 'ruquary: ·2 Klm s, abaixo do povoado 
Gen eral 0Rorio. s 1~de do 3.0 districto de Gnapol'é. clcpojs de urn 
si11noso curso de cerca de 180 l(hns., em terrenos acci.dentados. 
Sen longo e estrrito valJP ('stá, en1 suas nascentl's a rnais rln 
300 metros sobre o niYeJ do mar. baixa depois para 200 lnetros 
r fi.nalrrien te para. m rnos rle 100) ao S. da vi lla. de Gnapol'é.' 

Seus p1·i nci paes afflnrnte:s são os da inargcn1 esquerda. 
(•nh·e ellPs o flrroio Rio Bra nco 11 0 n1un~cip.io de Passo .F'undn. 
Os den1ais Yílo adian1<' nil'neiouados. nn cpiFrnphr llydro
[Jra J > h:ia. 
. Tn1porla nte 1nun icip io :;ituad o nu \'Hlle do A.1 to 'l'aqua1·y. 
cuja séde é lla villa. dP seu nonH\ outr'n1·0 Varzi n ha; a 
28° 53' 32" dC' Lat . S. e 8(\ 46' 33" de Long. O. B'oi elevada a 
villn. pelo docr·eto rstadoaJ n .º ()()4. dc1 11 dP fl pzem hro de t903, 
cread or el o n1unicipio. qne tr ve origen1 E)1n lnna colonia 
funrlada ern 1 8~2 en1 terrenos ele Passo Fundo e Lag rad o. 

Os Jimitcs são os seguintes: ao N. corn Passo F'n ndo por 
uma lin Jia rrcta clesdf:' a foz do lageado dos Bug l'es no Cn r
reir o ai () attingir o la.geado rrigr(• e em ~eguida por. t'ste até 
l'1Ua r rn hoccadura no Niarau que pa ssa a demarcar os l in1 i t.rs 
at c1· !-\e 1ança1· 110 Guaporé. A' O. pelo n]li'lno rio c i tado, ai 11da 
<·01n Pn s~o Fundo, desde a barra do Marnu a tó a do Cama1·go 
r d 'ahi para baixo com a SolodactP e Lageado até a Pn1boccacl tn·a 
cio r<lf'ericlo Guaporé, n o 'Paqua ry. A L. 1wlo ri o Currei1·0 d<>sde 
a fo z do lageado dos Bugres at.<1 a do Caçador e com AlfrPdo 
CbaYes if'ahi até a barra no ri o das J\nt.as: com Benlo Gon
çalves por eslt- ri o. desde o pon lo c11t q11P. r ecebe as aguas do 
CarrPiro até a foz do Ba1·rn ~1Ia nsA . A.o S. co1n a ~:strella. pP1o 
rio rraqnary. 
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O lerrjLoI'io do n1uni cipio é accidentado. :\ Lt·avetisa-o de 
!\. para 8. nn1 do~ ran1os da Cochilha GeraJ : que ahj loma as 
dc11 on1i naçôe:-; locae8 ele serra do Carreiro, do ·r a qua1·y e do 
n11apo1·t'·. ro1n all iulde:; superiores a 800 n1etros. 

l l~ n trc os c t' tTo::i que ahi exi st.cn1 sal ientan1-se o do Beriva. 
Hugr· l~ . b,,ahrici o. Palm eiro . P·i nha1 Alto f' Pardos. 

,. li:stá ~ i tuado na regiã o do granito. O basalto lambem 
1·xiste. servin<io de lirnite a outras rochas vulcanicas . Sobre 
o basalto rstende-se un1 i111rr1cnso lençol de trachyto e cinerito, 
da. óra ter c ia ri a e periodo pljoceno. lTa ta.1nbem algu1nas l'ochas 
a.1n ygdaloides' ' (Oct. F'ar.) . 

Suas l<' l'I'êlt'i são qua nto à natu reza at·g i llo-ealcareo-hun10-
sas: s i li eosHs. 11:xcel1 ente~ para a ag ri cultura. especialmente 
11os ,·all Ps . 11:

1 nn1 dos n1unicipios g ra ndes pr.odnctores do 
r~s lado , P P~·dfi destin ado êl occupa r um dos primeiros lugares 
quand o l ivc.r n1Pios raceis e rapiclos d r tran:-;porte. 

l f yrirouraphia. O sysh'n Hl l'1~~<lrograp hico do 1nuniC'ipio 
per lPJlCP â bacia orien tal do Estado. ahi opulentamente reprc
seu1ada pelos 1·ios <J uap<H'é. Car1·e ir o r Taqnnry. f'001 grande 
lnun r r·o d<' af't1uc11tes. 

Os tr· ibutarios do Guapor·r ah i dinui nanl das ver tentes 
oreidcnlars da ser ra que d ivide as ag11 1.-ts dr ssc:' ri o <las do 
f!a rreiro. São elles : 

((, ) Tigre, <]Ue m ar ca os liu1it.rs coni Passo F'undo . eon1 
12 T< lnis. dP curso. 

/J) Medeiros. com 25 T{lrns. de curso l' qn0 r H.tscn por 8 
gn l ll os, coni diversos aff'lucnt.es enl an1bas ns 1na1'gen~ . 

r) Sangão, com 20 I<lm s. de curso ; na :-;ce a 1'0. de 
S . Lu iz dn. Ca.sca e rec ebe diver sos tributario:-; l salientando-se 
ett lre ellrs os l res seguintes na ina rgr.n1 direita : ( )ah1·i eL .T or<iã.o 
r. Porongos . 

d ) .J1u; u:inho, r on1 20 Klm s., eng rossndo pr lo 1;H1nbPrHior 
r rl'inihr . 

P) ./ oão lh â ro . ro1n 1 O l<Jn1s. 

( ) Enge nho, tambem com 10 l<hns . 
(/ ) r o11frr. ('Oll1 11 Klms. apl'OXiJnadnruentr . 

h) 1a~ead o Grande, com cerca (] (' 25 Klm~-. : Lla~ce por 
:.:! gRlh o:-; no K. do d jstriclo el e Seraf'jna Co1'1·ea e cor re para S., 
depois f'<' inflectf' para O·: formand o um angulo l'ccto. 

i.) ./rtra1·nt a.J com 10 Klms., corrend o de N. para S . 
.i) T·i(!re . nasce proximo ao povoado Colombo , com 5 Kln1~ . 

<l n Clll'SO. 

k ) A1ula preta, corrend o d e· L. 1•<.u·a O .. co1n 5 Klms. 
I ) l · ' <~ado . correndo na m osrna. di reeção: con1 G r<lms. 
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n1,) Layeado .• lambeni na n1e:·ana direcção, c·on1 1 O Klms. 
11 ) Barraca) banha o poYoado 1.0 de Março, eom 1 O Klms. 
Os afJ'JuenLes elo Carrf'ir·o all 1 são os seguin tes lageados: 

todos na 1nargem clircjl a. e rlnr:>1n das vtn·tentt's ori e11taes da 
serra. citada: 

a) dos l ridios> na:->C'e J 11 1 1u u n icipio de Pa8so Fundo; seu 
curso é rle 1 O KJms., ~endo n maior; part(' no rnn11ic i pio dn 
01·1gem. 

b) Leão) tan 1})PU1 nasce t•n1 Passo ~.,uHdo ; seu cu rso é d <~ 
15 Klms. 

t } Ha1TPiro, co1n l O í\.ltn s. de c1;1. r so . 

d) A.gua azul. con1 cerca de 8 I{ln1s. 
e) Su'1nidor) 9on1 5 Klms. 
/ ) Tigre) co1n cerca df' 4 Klrns. 

o) Quebra Per na) (~om 9 Klms. 

h) S. Oo1ningos. nasce no inunicip jo de Passo l1'undo, 
rl:onde desce rumo <lo S., fazt·ndo proximo a sua bar ea uma 
inflexão para L. Recehr pela margem di1'eita o Quarahy e o 
Guabiroba. Seu curso ,; de 35 T01ns . 

·i) l nha1CO(:r é) que 11a8ee por 3 galhos e corrr dP O. para 
L. en1 u m percurso de 15 T\lrns. 

j ) fJrnTa Fu11d1l_, Ct)f'J'P nd o na rncs1na di r ecção, com 
t<.> Klrns. 

lt) Ber?va, com () 1\.lnts . 

0 Feifão Crú., qnP Len1 corn o tributario na ruargem es-
querda o Div isa. 

?n) /Jonito, co1n 8 f(hns . 

11 ) A! on j olo , com 8 Kln1s. 
o) T(l r;uara, com 10 T<l1ns. 

p ) Batracão) que hanha n. sédr do 1n1111 icip io. con1 'l () Khns. 
tf ) Trafano, con1 6 l{lms. 
r) Gra.nde, com 001·ca el e' 8 Kl.rns. 
s) Enlif ia, com 5 Klms. 
l) S. Jeronyrno, oon1 cerca de 7 Klms. 
u ) Sonta llosa) co1n 11 Klms. aproximadamente. 

O rio r11aquary te1n 9 pequen os tributarios 110 m unioipio 
de Gua poré, entre elle ~ fi guram : os lageados Salto , com 5 
Klms . rle f'nrso . ContaH com cerca c1 P 10 Klms. f> o a rroio <l a 

•. 

•i/: 
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Barca, conJ 10 Klms., que natice proximo ao poYoado Vespa
zia110 Correa; todos corrern de N. para S. 

O municipjo de Gua1Joré !f dotado de excelle11le clima. 
· un1 dos 1nelhores do Estado, com as csLações bcni. caracteri
zada~. Sua tern pcratura maxima observada no decennio dP 
191.2 a 1~2'.1, foi dr 31,1 em 31 de dezembro do ultin10 anno 
rcfC'rido e a nlinima de - 8,4 em 11 de julho de 1918. J\ 
media da altura elas chuva.s em m / m foi : no r eferido decennio 
de 1899,7. . . 

f~ ' o 1nu11 ic i pio em apr·eço parte integrante do Estado do 
Rio Grande do Sul; pertence a. Comarca do Alto Taquary, ao 
Arcebü;pado de Porto Alegre e faz parte do 1.0 Districto Eleí
torn.l. Compõe-se' de 6 districtos administrativos e outros tantos 
judiciarios : 1.0 nnaporé ~ con1 124.()1 alrnas : 2.0 S. Lniz da 
Casca, com 83.13 a l.. creacloi-; <'lH 1.0 de janeiro de 1004; 3.0 

Gen eral Osorio, con1 473R nl. , oreado cm 20 de. jancil'O dn 
1905: 4.0 \

7espnsü1 no no1'Pea , corn 358(1: c r~rado rm 5 ele srtem
b1'0 ct r 1907; .} .º S1 •1·aphina Correa.. ro111 7181 a1.. crcado ern 
3 de n1aio de ,1911 : G.0 S. norni ngo~·L con1 l 831 al.: rrPlHlo rm 
17 <le seh·mbro dr t 9-19. 

O n1ovin1e11 I o do regístro ciyjJ cu1 1922, l'oi o seguinte: 

Nupcia
lidade 1 ~fortalidade-P opulaç· uo l ~asei- ·1·· - . - -l- -i--

em 3l-J 2-92:J _ mentos __ Ob1tos Cl\Sllmentos Natalidade 

38 610 !-1622-- 239 r 274 -1 - 42.00 

1 

7.~9 - -, 6,19 --

Sl'11do a éU't)H do munici ph> de 1537 K hn s. 2. a dens idade 
da popl1 lnção f·ra Pnl -1922 dP ;25,12 por J(lul. 2 

Ji.,oi esta a população pecnaria do 1nnnicipio. c· 1tlellh~ 1 la 
en1 102? : 

P' . . iisper.1ft Qi.rn n t i rl n <li' \ 'a liw 

Bovinos !i;2 500 -'" 165 :000$000 
r~ou inos 

,l 
lo 30() 824:000$000 

Muares 7 400 888:000$000 
Suinos 211-0 000 7 200 :000$000 
Qvjnos 8 000 l35:000$000 
Caprinos 

3 ººº 30:000$000 
~Potn l 312 800 l3 24,8 :000$000 

E11ti·e u:;; p1·odu<'tos a.gricolas do mlu1icí pio figu1·u1·n1n en1 
'1923, milho, feijão. arroz. trigo, batata ingleza, respr'ct.iva
menlo, com 68 340, 1~600, 140. 5200 e 2600 toneladas. 

No quadro da lributaçfi.o territorial do P~stacl o. en1 10.2·1, 
Gun.poré figura e.lltre os rnunicipios do H.0 p:1·upo . jsto é: entre 
OS qnr lrm fl f' 1 ()() ()()() a 2QQ ()()Q h PC'Üll'ef-'. fla Sl'f!:Ui11lc' forma: 
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Numero de propriotarios j _::rea em hectares 1 Valo~ venal I_ Valor medio 

4 257 í -172 414 1 • 17 ~;1:600$ 103$597 

A. rer<'it.a (' dPsp<>zH do n1n11i(;ipio: 110 referido anuo, t'oi 
a !:)eguiu I e : 

1 

Saldo de i-
Receita 

H)20 Ordinari11 F.xtra
ordinaria 

-
Saldo 

Total para 
1922 

1 
Despeza 

O d . . Extra-Total ~ 
i _ r marta ordinaria 

-~-~----==='.== ====i= 

13:222~ 211:560$ 1 37:582$ 262!3648 1247:647$ 247:647$ 114:717; 
1 

1 "ias de co1n111,unicação. - Dos rio~ que banhan1 o n1uni 
< ~1 p1u sú <; navegavel o rraquarr até o porto Ueneral Usorio , 
11a s cbeia.s. por pequenas emba1·cações. O innnicipio é• cortad o 
por cJiycrsa s estradas de rodage1n en1 terrenos acciden tados1 

que dif'ficulta.m e encarecen1 os transportes. 1 ~:xistem as se
guintes ,estradas ligando a séde com o interiol' do innn ici pio: 
ao Pula dor , oorn 23 Klm s. ;- á ~sperança 35: :1 ~1ussuni. 4H. 
t~ stú. ta1nhPn1 ligado aos Jnunicipios vjsin hos po1· €St.radfl$: ao 
Passo Fuudo, com 120 l\ln1s.; ó. Soleclade: 78; á Lageado~ 9~; 
á l•:strella , 104 ; A Bento Gonçalves por 1\.lfrcdo Chavei.;! 88 e 
pol' Sa11 ln Barba ra, 70: íl. A l frrclo Chaves 48 e á LagôP. 
\ 7el'Tnelha. 105. 

Cn1n. das n1uiores, s(• não o 1naio1· neoe::;:-;iuade do innn1-
cipio <; a conslrncção da projectada via f errea, l igando-e) 
roni Passo Fundo P 1\ cap ital do ~staclo , por Bento Go11çalve:;. 

l ·~ 1n 1 Ç)22 cxü·;ti a1n l'Hl Guaporé 224 vehiculos, sPndo 10 
H n !omoYris de passageiros, 12 carroças de 2 rodas, 1/i.Ç) ditas 
ele 4 roda ~ . 1 carro diligPncia de 4 rodas, 33 carrrtões: 1 jardi-
11ri1·a e '18 a1·a.nl1a.s. 

1\. C!-ilação do telegrapho ern Guaporé que é de 4.11 classe e 
di8põe de l appo1•clho ,, ".\1orse ,,. pertence ao 19.º Districto tele
graphico. .Enl 1921 transmittiu 3577 telegramrnas: co1n 71 934 
palavras (' recehc·u 3375, r.oni 57 980. A receita foi de 7 :;240$000 
1• a despeza 3 :245$000. 

~=m 1923 conta,1a o n1un ici pio 86 estabelecjn1enl os d(' 
(' ll si 110. SOHclo /l. rscolas isoladas) 39 escolas subvencionadas 
1wlo ~·ovcrJJ o t-sladoal. 39 escola~ municipaes e 4 particnlarrs. 

Eis ntn quadro da inst.rucção a hi ministrada: 
-- - .-

Coefficient.e Alumnos Alumnos Alumnos 
Alum:nos matricula- ma tl'icula-Popula(·iío P opulaçií.o matri- da pop. es- matricula- dos para dos em rela-do município <'Scolar cu lados colar por dos por 1000 em çíío a area 1000 hab. 1000 bab. 

- _ L - - 1 - L _ icla deescolar 
1 
d~ municipi_~ 

1 
- - 1- -- -

1 l :38 6!0 8 031 3 523 208 91,21 438,67 2,29 
or Klm. '.? T 1 p 
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Ul'APLi.HY - <· . guá-poi, o iudiyiduo d el~ado ou pau fi110 . 

Lugar no rnu11ieipio de TtaquL 
Gt"ARÁ - alt. de aguará, 1101ne vulgar de nina especie 

de n1an1ifero do genero Canis ( C. j uba.tus) B. Rhoan. E' larn
hen1 1H11n<• vu1gar da garça ve1·melha (ibes rubra)~ sendo n~ste 
ett so corr. de guira-pitanga, ave vermelha. 

f\.rroio. afflncnt e do Barracão, no municipio de Piratiuy 
f' :-;auga tributaria do Araçá no municipio de Porto Al.eg1'e. 
·Nasce no cerro de sC'n nome e corre para S.: depois se i.qflecte 
pnra L. até a sua barra. Seu curso é ele 5 J(lms. Cordilheira 
que sepa l'fl o in unici pio de Porto Alf1gre do de Dôres cte Ca-
1naqua1n. Campos no 8.0 districto de Porto A.legrr . 

GUA.Rr\CI-IAIM - corr. aguarati ( (hL li t t is Vittata). Con
forme já 1nencionamos, é frequente nos vocabulos tupis a 1nn
dan ça de tí em r him. Pequeno quadl'upecte mui dainninho. 
ap1•pciactor rlo cordas de couro e de avPs ctomesticas: 

La Ye1n o guaracha.in1 
Co1n cara de disfarça.do: 
Ell e ven1 comer gallinha 
K soltar cavallo atado. 

( ()nad1·inha JJO/nJ,/ar ) . 

Cbau1an1-110 tarnben1 guacl l'inün L' graxairn. No Pa1·a
g11ar é eon becido por agiuir a-chai, entre os guarani s . 

. \rroio affluente da Lagôa dos Patos,no município de 8 . 
• 1 oão elo Ca1naquan1. E ' formado por um dos galhos em que se 
tripnrl.e o arroio Duro e corre para S~. até sua barra, formando 
ant es a lagôa de seu nome. Oct. Far . dá aquclla den ominação 
ao arroio Guaraf ú e Cunha Lopes ao Taqnaras 0 11 Taq.ua
ra.t hirn. 

Ol"í .\ ll.-\ 1. - (hnia das aduHerações do 11 0 1ne elo r1 0 

Quarah y. 
GlJAH.AHJ M. - - Estfí assin1 escripto o nome do L·io 

·()uarah y na concessão Cle srsmari a feiia. en1 '1 8'lo. a ~'ortunato 
Anlo11io \ Tioru . · , 

Gl L \Ri\J(• - ('. guara-yú, o indi viduo an1arello ; o pau 
a uHu·pllo. I~_' p1•ova:Ycl que seja alteração de Guaraj á, o viveiro 
dos gu.rn·ús on ha rrigudinhos, peixiuho de ventre despro-
11orc i ona< lo. 

/\1·1·o io t.Pilnrtario do Piratiny no n1unicipio de S. Luiz 
Oo11zagu; cor1 ·p de L. para O. <'m u1n percurso de cerca de 
1 O l\ln1s. 

Vel. da SUi . u rt•gi stra corri n ome de Guarapacâ .. e. Vare la, 
<1 :->('r·ryp (;uQr11rn lia. 
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Ol .1\R.\.NY --- e. yuarani_, o guerreiro, o que lnctn.. 

Agua,ryrâ> guerrear; aguaruní quây> ajuntai' exerrito. 
llnp1·otanlc colonia fundada en1 1890: com o 1101ne dP 

Lucc11a. Està siluada en tre os r ios Uruguay, l nhacol'á e Ijuhy. 
Em abril de 18!1'1 foea1n i 11iciadoH os trabalhos de 1nPdição dos 
lotes. Co111põe-sc de dois nucleos: Urugua:y e Cornu ndab y . 
1\quelle, que é no municipio de Santo .Angclu~ t.Pnl sua sédt~ . 
. estabelecida cTn 1893, no Porto Luceua, proxima áfoz elo Coma11-
dahy. O C. Engenharria. escreveu Santa Lnc<'nct, rrproduzindo, 
talvez uni erro da plan la desta. colonia. 

O nnclco Coman dahy Lcn1 sua sédc t1n1 Guarany, fnnda dR 
Pn1 1894- e que l'ica á n1ar f{rem <'SCJlH' r da do rin rle ~Pn non11'. 
p1'ox.ima á bar1·a do Gern11. 

A principal riqueza da colon ia t' .a ugricolhu·a: pr·od11 -
zindo (' 111 gra11dc escala ca11 na flp a ssucétJ' , l'nmo, areoz. feijão. 
lnandioca e oull·os produclos . .\lcn1 da sÉ'dC' dos n nf'l eos conta 
rna.is dois povoados: Nick,el, no município do Santo .\ ngelo <' 
S. F1~ancisco :\a.vier uu rnuni ci pio <h) S. Luiz Gonzaga . . 

,\in<ia con1 o non1e clP Guara1nJ f'Xistcn1: nnl cerro i1 0 

inun ici p io de S. Gabr iel P un1 curato abrangendo os muni 
c_:jpios dr Santo Angelo e S. Lniz Gonzaga, cneado por proYisfto 
rcclt~siast.ica d€' 8 de no,'eu1.b ro de '1 ~07, sob o OI'ago ele Santa 
Thereza. Pertence a dioccf·te de l Tr nguayaJJa. A igreja paro
ch ial fica na séde da Coloni a ünarany r trn1 como l'iliaes as 
cape11A s de Porto Lucf'lHl. Bom .Jardi rn e S. F'rancisco Xavier . 

GlTARAPACÁ. --- .\ ssin1 l 'e/. rla Sil'f1. escrevp o non1e 
rio Guarafú. na enga uo, isto r'·: !.roca das duas u1tilnas sylla
bas . O <'Orrect.o é G11a1Yu·apá> o e!-;cudo: b1·oquel de rouro ou 
dr vim r, contra a s flexas. . t nhen1boguar a r.a.pá> pôr o broquel. 

GUARAPJTA~Gl7Y. - l fnla das fl. l'Lc'1·a0õ0~ do no1nf' 
nuapitanguy. 

GllARAPUJT.\~ e . guara-pnitan, o individuo Yern1e-
lho. Par·ece alt.. de iguarapuitan : o rio dos passaros vermelhos. 
Pode llunbem, no caso supposto , ser rio dos paus vermelhos. 

A1·roio tr.ibulario elo lh'uguay, no 1nunicjpjo de Uru 
guay.ana.. Nai:;cp na coc hilha de Pfli Passo e· corre pa ra O. até 
sna ba1Ta á 29° 54-' 00" dr Lat Snl e 'l4° ;)' 29" de Long. O. 

IJOP. e C. C. G. B . escr·cv.ern [birapuitan e o C. Knoenharia, 
Gua.1~apyba r calcula srn curso <'Tn 20 Kllns. e o figura com o 
n asce11do a O da via l'cr1'ea 1 en1quanto DOP. locali sa suas 
nascent es a L. da n1cs111a Yia fPrrea e calcula f'P ll cnrso ern 
25 Klrns. 

Está <laquolla l'órma escripto o Hum e do [bjrapui tan, a.ff'lu
entf· do Ibicuhy em diversas concessões el e sr.smaria feitas enl 
i 8-J 4 <' 18 1:). P1ii1·r onfro~ n Anl onio .JosP dH Gosta. Bnlthaza1· 

.. 
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Mn clittdo de Souza , Claudio José Duti·a, Ri card o J osé dr ~fa
fralhã<'8 P .José Rodrigu es da Rosa. 

GC .. \ RAHAH.\ . - Assi1n Varela cscrt>vc o non1P do 
(i\Hll 'êl.jÚ. 

Ul-~\RAH.1· . - Está assim escr iplo o uom e elo Qn ui·ahy 
nas con<'<'Hsões ele s~·s1uaria feitas cn1 181ft a Francisco .1 o:-;é 
Bi Ltencourt e em 1815 a Manoel Godinho Leitão. 

UUARA1'INGAH1. - e . guara-tinga,-y, o r jo das g-arça.~ 
on dos paKsaros brancos. ,L\rroio t ributario da margen1 d ir eita 
do .Jacuhy entT'e o Iv1-),hy e o Ingah y, segundo Ca1nar go, qu<' tcn1 
s ido r 0p<'Lido por M. P·in to, Varela e Oct. Par. 

Não con seguirnos identficar esse n.rroio. 
GlTA RJ\ X.AIM. - Assi111 Oct. Far . µ-rapha o uon1L' do . 

< huir·1tcil ain1: 1 r1bn tario da Lagô.a dos Patos o dá essa m esn111 
dcno1ninação ao Uaquarachim: tomando: sen1 duvida. por gnia : 
f 'u.nha. L opes. f)A S. tambem rscr('Ve a ssin1 o nom e do prim<' iro 
daquelles arroios. 

GUARI.J C. Assün nOP. escreve o nomr do nuab ijü 
alfl uen l.r el o Tbirocay . 

GljAilO CA.1·. -- Assim S. L eov otdo r J)J S. regt8tram o 
11om r do Ibi rocaY. 

GlJAROPÁ. ~- A.ssin1 o C. Engenluvr ia regü;tr a o n onu· 
do arToio Garupá, desde suas n ascentes até receber as aguas 
do l.1agear1 0. cl 'a!ii até a sn a barra no Quar·al1;.· <lá-lhe o esque
silo nom e de Catuyá. 

Ol TARlJLH.OS - corr. guarú . 11:
1 8egundo T h. Sampaio, 

11on1c dl' U"IUa t.1·ihu indigena, cuja deno1ninaçã.o lhe vinha de 
ter o von trC' mui lo desrnvolvido. DizeP guarulhos, é o mesmo 
qnl' rli zP1· barri r1udos. 

Lng·n r• 110 Jnunici'pi o de San Lo A rri a.ro. 
O l i.\ H.'I· -· e. _quari-y~ a r roio dos guaribas ou macacos. 

Pnd<· si· '. ' lnrn brn1 rio tortuoso. sinuoso . 
. \1Toio no n1nn1 cipio de S. Leopold o. Depois de 12 Klms. 

dr, cu rsn con fn nde suas aguas com Qs do grande banhado 
t.rihnl n1·1p elo rio Ilapuy, entre o porto Bloz e o Passo da Cruz. 

CH ·,\ SS L" ROT - e. gunr tí - rnboi , cobra grande, serpente. 
Pode• sc•1· ln rnbrn1 cobra Yeado . Yi sto quP guaç'l.i no tupi do sul 
rx pr im r \·rndo: eomo atlj eciiYo r o in esn10 qne grra n de . 
g-rosso. nn1 pJo. extenso . 

Ri o, 110 1nu nici pio de .\leg i·pl e· . nfl ~CC' na cochilha cte 
.f a pc', jú e eorr e para NO., em u1n p,ercn rso dE' 30 l(lms. até se 
la n çar na margem dir eita do lbi rocay: l'orn1a ndo o galho mai s 
o ri ontal deste. 

Ctn11i ri /Jopes, o confunde con1 o Itapororó, dando á este 
aquclla dcnon1inação. E ss(' erro 1l. reproduzido no tnappa qu~ 
acon1panha fifi )) Missões Ori rntaes" de Vel . da. Si lv . 
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R. Porto) esc1·eve (;u.ar·úhy. 
1 ~~8tação da (Jstrada de l'E'rro P. A. U. 

Gr~\<; t~ Pl\SSO - e. guaç ú (grande en1 lupi ) + passo 
(sub. in. porlugnez) Pai;so grande. Antiga dPnominação dn 
um lugar entre o 1birapnitan e o Ibi1·apuita11 Miriin: co11fo1·u1e 
se vê da co110essão de sesma1·ia feita, en1 1l 8'1 1t ) á ~fanocl Per·eira 
de Carvalho. 

Gl1ASSl ·p)· - e . guaçú-py, a pelle do veado; pode ser 
l,a.mben1 pé graHdP ou pé de veado, neste.s ca8os, porém , (~ 
e. de gHat ú-pi. 

Arroio, nasce na 8erra de S. ~1lartin ho ao N. da Yilla <l<' 
Julio de Uas Lilbos l-\ cot' t'e par1a SO. até sna: barra na marg.ern 
esquerda do 1'oropy: depois de um curso de 40 Klms. Seu 
valle que ccnneça a n1ais de 300 metros sobre o nivel cfo 1na r , 
baixa para 250 e finalrr1ente para m enos ele 200. 

GlL..\TE1"11- - - e. {}Ufl-ti1n-y, ponta do Yalle do r·io. Pode 
ser· tambc1n v.allc do 1·io branco. 

1\ ssim Or t. Far . registra o uorne do arru 1 o e ri i stric t.o 
de Cangusi:;ú. collhecidos ele l guaten1y. 

CHTA. 'rEPE. ·- 1\ssim DOP. registra. o 1101ne do ()uatepe. 
G U:-\ VIJt. - Assim Cunha Loves , M. Pinto r Va:r elrt, 

gr.aphan1 o no1ne do Guabijú. 
GllIRANOAY. - g stá a ssirn escripto o noine do lbiror;ay 

na concessão de sf'smaria fei ta. e1n 1814. á .1 osé Go1nes ela Silva. 
J J 

GUAilAPIBi\. - Assim o C. Engenho,ria r ogistea o nortH~ 
do Guarapuitan. 

GUA.H.A.IÇA. -- Está assin1 escripto o non1e do rincão 
de Iguariaç(l , na concessfí o d.e srsn1a.rin. frita: em t 8'1 fl. {1 J p;nH.<~io 
de .Jesus Maria Cesar. 

GCRUP(1 -- corr. < ~ u:rú-JJá~ o cx 1·en10 do cascalho, banco 
de sc·ixos . Pod<' ser tcin1bem sitio da plantação. o lugar da 
roça. Nes tes casos é co1T. dr co·1"UJJá. 

Morro 110 munici pio de 'r'aquary. 2.0 districto. 

G UYJlA Y l'r{T. - Uenomuiação dada por 11.zara a tun dos 
afluentes da margem esquerda cto Uruguçi.y, co1n o rim dn 
('Stabelecer confusões. na den1a1·ca ç-ão do8 limitPs. 

GUR:YS ·- corr. gu'iri, o hagne. Granada diz que é cor1·. 
de ngíri_, indiosiJlho, ineniuo m estiço, filho de b1·aJ1co con\ indio. 

!\J'rroio a1Tluenle da margem esquerda do Varzca, tendo 
como tributario, Prn sna margem esquerda o Boi Preto. 

<1 UYS. ·- Assim DOP. registra. o no1ne do arroio Gurys. 

' 

• 
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IACÃl\"PFl'CíM, graphia usada pc- lo conego Gay pa1·a o 
Tnha f'Ol]Jetuui. Vide este nome. 

JAGUY. -- t\ ssim está graphado o 1101n c do .Jacuhy ent o 
Atlappa de los Con/ine.r; de las dos Coronas de Espaiía 'ry Por
tugal en la America il!er.idional. ~~ste 1nappa, segundo Rio 
Hr.anco. eleve ter sido feito no Rio da Prata e retocado em 1760. 

1 

JAMANDÁ. - ·Nome dado ao Inhacondá. certa1nente em 
virl.udc ele engano ou m á inforn1ação, por urna das turmas 
da. C. C. G. U., na campanha, '1915-191<:>. li~m relatorios de 
outras hu·1nn,s se lf1 sempre Inhacondá. \ Tide este nom.e. 

LAPA - corr . yap'i, cabeceiras, vertentes de curso d'agua. 
Por essa cl en o1ninação eran1 conhecidos ern 1814, o ba.-

11hado o o tu'l'oio S. João, do actual mnnicipio de Itaqui, con
fornle se v<~ da concesão de sesmaria feita. naquelle anno á 
Romão dr Abreu. 

O arroio S. João é o primeiro lr ibuta1'io da 1nargem es
querda do Uruguay, ao S. da Ilha Quadrada. 

li\ Pl"-GCACú. - Pancada grande. O conego Gay tra
duziu : n1entira g rande, neste caso a graphia seria - yapú
guar:ú. Cheya]Jú, minha ment.ira. rninl o. sou Tnentir.oso; a.ba
yapurn, ho1nr'n1 m entiroso. 

Con1 a significação qnc lhe diunos aqui ~ palavra 0110-

rnatopoiea, tirada do so1n produzido 1'>ela pancada. 
Che111hoíapú, IO P es pa.ncararn: on.h6múoiaJJtí,, st-~ espan

cara10. 
Por aquolla deno1ninação <'ran1 eonh eC'idos antigarr1,ente 

os ca1npo~ que fieam á falda. da sp1·1~a dos rPapes e nos quaes 
f.en1 suas Yt'1·t.c11 tes os rios Sa.nta Ma1·in f' N egl'o. 

Millnt cscL·nveu l apó-Guacú .. 

IAQUAQU1\. - Assim está grapha.do o norne do Jacaqná 
ern o J1.appa da Pr ovincia de S. Pedro , orgauisado para de
monstr·ar ns operações do exercito imperial no anno de 1841, 
sob o commando e1n ch efe do b1·igadeiro J. P . dos Santos 
Barreto. 

JJ"l S. e il1ol'. Pinto, tan1bem o registran1 assim. 
lA 'PA.Y corr. Yataí, as:-;i 1n dP1101ninnn1 os ca1nponezes, 

uma Pn fjacl a de pjnllões descascados. 
Arroio~ a fluente do Ur·u~ntir; ~eu cur·s.o t; <l <' r.erca de 

71/2 Khns. 
T.AY, clen o1ninaçã.o da.da ao acl.nal l'ÍO .J a.cnhy, pelo padre 

H.oque Go-11zales de Santa Cruz, ern carta. escri pta a.os 15 cte 
novembro de 1627, citada por Tesr;hauer , na V'irla <) Obras 
daque11 r. ve rH~ravel snc0Td ot e. · 
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lBAf-\li: - e. ·iúá-uré, et J'ructa caíc.la. 
Arroio. 11asce no banhado do m esmo n onH\ no 1u1u1icipio 

dP Lavras e. corre para NO., ai.é sua conflucncia na margem 
esqurrda do Jaguary, li- I<ilomctros a cima da foz do Santo 
.. \ ntonio. con1 o qnal l'or'ma o rincão ele st•u nornc, celebre 
prlo:.-; bandidos que o infestavam no lcmpo do imp<'rio. 

Sã.o at.tribuiclas djve1·sas extenções ao seu curso. n esendf' , 
copiand.o os dados ela C. C. G. 13., registra 36 J{lms. ; Tll . e Men., 
.1.5; Selbaf'/t . 37; tunha Lopes, 30: 1lforltenegro, 25; DOP., cerca 
dr ·18. 

IBA.Ró. - .\ ssin1 S. Leopoldo e Cam,argo graphar·arn o 
1101ne do arroio !bar.é. 

lboró é o nol.ne que us indios dão a arvore vulgal'1nente 
eo11 llecfrla por A rvore do Sabão. Sapindus, da f'au1i1ia das 
Sn pindaceas. 

rranl o a "ª i z con10 êl casca (l o fructo dessa a rvor e são 
iu1pr<'gnado:s ele un1 principjo tn11argo que di ssolvido n 'agua 
pr·oduz urna espu1na se1nelhante á do :;abão. 

Os jesuítas mandavam plantar ibarós, em re11que a.o 
loflgo elos ca111jn l1os, liga ndo os povoados ás fontes , com o 
l'i1n de sereu1 os t'ructos utilizados na lava.gen1: pelos índios. 

lBATU'YI. - Está assim r::;cripto o nomr do rio Butuhy 
110 Prirneiro Jfa1ppa do Paraguay. 

1Bli\ - co1·1'. ylry-ã, 1.t•1·1·t.l a.11 n. rpgiiio alen 11t1Jada, 
bH ITU TI CD 

T echo dá a 1·egião do Ibia, eorno :-:iCndo o lugar d o 1nar
l~Tio do pad re Ch ristova1n de Mendonza; Guevara f.az men 
\·ão de tnn arroio Ibia: que diz se1· affluont.c oriPtllnl elo 
1 bi ('Uhy-nl i 11 Í . 

Tescha/ucr diz que Tbia é nome drsconhecido que se não 
en co11tra PH1 mappa n eIT1 autor algun1. E depois d<' varias 
dcdncções sobre o Ibicuy-mini , conclur: ··Este então só pode 
sm· o Cahr ou o Rio C.ad0a, no primeir·o caso o CadeH seria o 
arrojo Ibia. inas para arroio é maior P passa por rio. Reco
nhrcendo pois JH'sle o 1bjcuy-mirim de Guevara, seria o arroio 
Feitoria . a rnue ll l l' OJ'i e n lal do Gadea. id r.ntico COlll o ar-
1·0 io Ihia. '' 

Penclern os ê:l <.:r er quL' o lbicuy-n1inj de (iue11a·1·a, é o 
11H'81110 qur ,·en1 as!-ügnalac.Io n o Se(/unrlo Jl appa rlo Paraguay. 
dr 17~~, o na ecli\~fto allomã: de 1730 ; 110 Tertciro 1l !fa1ptJa do 
! 1aragiu1u. de 1782: no Nlappa rio Poroguay, por D'1\nville, 
de· 1733: 110 J!appr< rla. . t uierica Jlf erfrlional, des te n1esmo a.ulor 
P 11 0 rlla1Had o 1l/ appa, das Côrles, e que o ar roio Thia é o 
'll:iin.I i ttne Pn1 todos aquelles n1ap11as f'igura corno a f 't'lut~1 it c 
1:1·iPntal do TbirnhY-mini. Viclr este nome. 

\ .. • 

·~) 
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1 BL\Tl cu1T. yb y-ã-ti, arroio da 1'cgião alcantilada ou 
dn har1'tu1ca. O ';ocabulo ti ou t y, tambr1n serve para designar 
:i agua con1 a n1esma accepção do y . 

O nn·oio Ibia ti fi gura como um dos afl'lucntes do lb icuy-
1nini. nos primeiros n1appas em que se m enciona o Rio 
fh·an de do Sul. 

Co rn essa lnesrna denominação é assignalado u1n local, 
t'n l r·c doi s t.dbutarios do predito Ibicn~·-n1ini r ao S. de Iru
ln1gn l\. Corno este rlevia ser séde de un1a. rstan cia dos J nsuilas. 

lBL\.T-rY -- corr. yby-ã-y, o mesmo quo Iúíati. 
Os in clios charruas, cUz Varela, vivia.rn ,,L1nl re a s 11ascen

IPs do H.io Negi·o e Ibiaby." 
Nos lnnppas a que nos Yírnos referindo v oJJLle a. largos 

l.l·a ços vP1n esboçado nosso Estado, o Rio N.pg-1·0 fi gura como 
coHh'<t vertente do Ibiati e do Ibi cuy-min i. \ 7ide este nom e. 

O Ma.ppa etl1nographico e historico do l=tio Grande do 
Sul, organisacl o po1' Tescltauer) dá a região achn a , co1no ha
bitada pelos Gurnoas, e localísa os charruas enlre o Rio ~egro 
<' ri Lagôa dos Pa tos e ao S. el e Camaqua1n. 

IBICA Pl il 'J'Ã. - Está assirr1 registrdao no Prinu!iro 
.1f apJJO do ParaguayJ o n om {-· do Tbirapuitan . 

TBTCt TACUI - e. yby-cu.a-c·ui) o pó d.a t.er1·a do 1ueio. 
Está assirr1 l'egistrado nos mn ppas qnc citamos ao tratar 

do .l. bia . o nome elo rio Jagua.ry, tributa l'i o (lil'rcto do l bieuhy. 
rn1 CUITY ·-- corr . ibic.uiti- y, do da areia, e não de 

yhicv,i-11 com o suppõem alguns autores , po1·q lH' neste. 'caso a 
lradncção ~ - - 1·io do pó. 

No Pri1neiro 1Vlappa do Paraguay esüt rrgis tra.d o Tbicu.ité. 
Vidr ('Str. nome. 

O lbieu y nasce nas vertente8 occido11ta.es da serra de 
S. Mar ti nh o, d'oncte desce com a denominação de Ibicuh y 
"à1i rim. a lf. a conl'luencja do Itu: corre na di r rcção gera] de 
O. , rntrc os paral lelos .29° e 30°. Seu cu 1·so r de cer ca de 
.'Jf>O Klm R. Sua bacia h~·drographicé1 co1n prcht•1Hle 11n1a area 
ele· .r,.4 000 l{] ms.2 

O mrlhor rshulo até hoj e rei to sobre cs lr i1n por l.an te rio, 
<'· o cl r Jlf ontenegro. que Yem desrle rntão sencto repetido por 
díYrt·sos autores. Sijo desse illustre cscr iptor rs tes topicos : 
,.1\ hacja do Ibicuhy está encra vada no g r·and c \'alle do Uru
gnay e o sen caracteristico mais notave] r sr!' uma planície 
suavrm cn te inclinada par a o oeste desde a. c1~i sta ela cordHheira 
geral r sons contra fortes a té a inargcm duquelle r io, deixando 
pcrcelH'T\ no dispositivo do territorio o na na Lurcza do solo, 
tor sido cavada em extenso chapadão pelas aguas pluviaes, 
cuja acçu.o erosiva -em alg11ns milhares de a nnos deslocou a 
rnnssa imrnr nsa que unia li O inesm o n ivc] as · serranias que 

() 
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hoj e, separadas, forma111 en1 alongada curra os :;eu s l i1nites 
naturaes desde a extremidade da sci·ra do Ou.verú até as co
chi1has elo Rincão da Cruz. 

,,A ua:Lurrza geologica da extensa zona aLraYtissadu por 
esse rio, cujo nome h1digcna con1 propriedade u diJinP. é 
forn1ada, gerahnente, por u1n terreno arenoso, inconsü;tc,nte e 
ru uito pcrm ea vel. 

,,As ench Pntes revolvendo e afoufando as areias do leHo 
alé un1a gra1 ide profundidade: deixam verdadeiros tre1nodac"s 
nos trecho.., onde o grez não se inostra à superfície: con10 se 
1em obsC'rvaclo e1n quasi lodos os aff"l uentes da rnargern 
esquerda. 

1.0 curso desse grandioso 1·jo é bordado ern Loda a sua 
extensão por bellis ima e alterosa matla, onde se encontra toda 
i:;orte de madeira de construcção e n1arcenaria ; o valle é feraz 
e um dos logares mai s apropriados ao desenvolvimento ela 
agricoltu1'a." 

O Ibicuhy ba11ha e fertiliza os 111unici pios de Santa Maria. 
S. \ Ticenle: Rosario, S. Francisco de Ass1s, Al egretc, ltaqui e 
l fruguayana e tem entre outros os seguintes tributarios di
rectos: n1. d.: arJ~oio L.iageado, rios 'l'oropy, Jaguary, arroios: 
Inhacondá, 1'aquary. Gravatahy: Pirajú, rjo Itu, outr'ora lbi
puitã, denon1inação es1.a qu e passou para urn seu trjbutario. 
<' arroios: Jacuhy, iVIariano Pinto. S. Francisco e Joanico e 
pela 1n. e.: areoio's : Filiph1ho, fbÍcnizinho, rio Santa Mar ia. 
t.an1hem conhecido por Ibicuhy Grande, a1iroios: Prestes, ILa
pevi, J acaquá, Divi sa , S. João, Lageado, Palma, rio Ibirapuita11. 
arroios Oarvoeacy, que no mappa de Selbach tem · a denonti 
nação de Gnassúboi; Vita1ina: quP Cunha Lopes chama 
Guassuboi; diverso8 autores , Itnporo1·ó, P Selbo.ch, lbirocn.y
miri1n: rio Ibirocay. . ,; 

Cunha Lo7Jes registra r.ntrP os .aJfluentes elo lbicuhy o 
Toropasso que é lribulario cliI·ccto rio Crugnay. . f' el. Si!r. 
repet.i u esse crTo. 

No 'A1nppa. do Parayuay de lY A nvülP. figu1·a n1n rio Nan
duite, co1no al'J'luente do Ibicuhy: abaixo ela foz do rio Ibira 
puitan. g ' clr crer que se tratasse do ac1uaJ ·1nhAnduhy t.ri 
butario do ulthno dos 1·ios citados. 

Oorn o uo1ne de Jb·ir uhy existen1: u rna es Lação da esrtada 
rle ferro, nm l iorto sobre o rio desse nome e uma ilnporta11 l.r 
fazenda, l.odos no município de Itaqui. 

IBIO LIFí'1t - corr. ·ibicuití-y, rio da areia. Jbiru.iti yêpt;, 
tt.T'eia pn1·a: i.bicuiti rayí, grão ele areia. 

J~ stá assün registrado no Pri?neiro A1appa do Paraguay. 
o rio Ibiclihy. ·vide est<' norne. Rio Nranco escreveu Ibicu!ty, 
que é o corrcct.o. 



IBICUTZINI-10. Palavra hybrida, e. de ·ibicuiti-y (rio 
da areia <1n1 Lnpi ) + .zinho (sul'. dürlin. portnguez). O correcto 
é ibicu·i-n'lir irn (arroio da areia): considei'ando a palavra ibi
cniti, apocopada, i;.; to é : con1 a perda da ultüna syllaba, como 
figu.ra r1n lodos OK Lnappas a partir de 1722. 

l~ xi s lo1n doib éu·1·oios co1n esse no1ne - 1un delleH 11ascc 
proxiino de cerro da reeiudade, na linha divisaria e uepois 
rl r. un1 curso de 33 Kln1s. se lança no lbicuy da Conceição, e 
o ou1To desce da Cochilha do Pau Fincado e corre para NO., 
orn terreno descampado, até sua barra no Ibicnhy. SAu cu1·so 
ó dr cerca de 15 J(hns . 

. A indfl rom a ruesma de> non1i naç-ilo existp lnn ha n l1ado 
no lnunici pio de Snnta Mar·io. 

JBIClJH)l DA A H.l\1A.DA. - Ji:sLe rio nasce co1n o 11omo 
de Banhado do l Tpan1or,oty, nas 'l1res Vendas: proximo da Jinha 
divi soria P r conhecido por esse non1e em uni percurso de _ 
70 Khns., is to é : ató receber a s aguas do Goiabeii-a, tomando 
d'ahi ern diante a denon1inação acjm.a, até sua barra no 
San1a Ma1·ia , 3 l{lms. ao S. da villa do llosario, depois de um 
curso lotaJ dr 152 J(lms., segundo os dados ela C. C. G. R.; 
Ort. For. rrgistron 120 Khns.; DOP.) dá crrcn de 12f) e 
Sf't tH1t 11 no. 

() rn cncionado L'io ten1 matto abundante e1n an1bas as 
111 a1'gens. desde o passo da Ponte até sua foz . Quando no 
rrgiinen de banhado o matto é ralo. 

IBICUI1Y DA CAROLINA, non1c cou1 g11P nasce o 
IBICl.rJ-TY DA. CONCEIÇÃO. - Nasce este rio com o no1ne 

de Carolina , no Cerro do Registro, junto á linha divisoria, a 
4. Khns. da cidade rle Livran1ento e corre na direcção geral 
de NE. Depois de u1r1 p ercurso de 10 K.hns. perde o norne rle 
01·jgen1 para tomu.1· o que acirna registramos: até sua co11-
fJ uencia ll O Ibicuhy d'A.rmada, COln o qual con l'undenl-Jl O nr. 
e J.fen. Nessp m esmo erro incorreu ('unha l opes., copiando 
Co-i. Nie. 

Seu c nrso total <~ de 7fi l<ln11-1. 
IBICUJIY DA CRUZ. - Ji: · conhecido ta1nbe1n por· u rroio 

da. Cruz. 'rcm suas cabeceir·as principacs no cerro da Cruz. 
1lo 1nunicipio de J_Jiv1'an1ento

1 
porto do Marco do 'Lopes, cl 'onde 

clesoe para. NE. a.lé sua foz 110 lbicuh y ela Conceição , depois 
el e nm curso de 52 l<lm s., segundo Selbach: Cunha Lopes~ 
dá-lhe 20 T<Jms. a.penas. O arroio do Guedes (• um dos seus 
gaJ hos principaes. 1'ern 1naLI o abnnda ntc em t.oda.s suas ra
rn i fi caçõPs . Seu lc, il1J (1' p1•nl'1111rlo: () quP o !orna ilivadiH"\'C'l 
JH1 S Cli ' 'Í/l!-i. 

(i* 
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IBICUHY DA FACHINA. - Figura com .este nome no 
n1appa de Selbach_, um tributario do Ibicuhy da Cruz, que nasce 
con10 aquelle no município de Livramento e corre para N. em 
1nn percurso de 45 I<lms., quasi em linha recta. 

lBIClTI-rY GRANDE. - No mappa de Millau_, 110 que 
acompanha os A11naes de S. Leopoldo e no demonstrativo da 
linha de operações do exercito imperial em 1841, que parece 
tc1· sido construido com os darl.os do pr.ecedentP, figura o rio 
Santa Maria com aquella denominação. 

lBICUHY-GUAÇú. - No mappa. ele Silv. Peix·oto P no rte 
Olrnerlilla, o rj o San ta :Nlaria figura rom esse nom P. 

N[uitos autores dão essa denominação ao Ibicuhy, deHde 
a foz do T'oropy até sua barra no l lruguay. No mappa de 
S. Leopoldo, estú registrado 0 0111 esS(' nome o lbicuhy da 
Oono.eição. 

JBICU}lY MIRIM - corr. ib'icuiti-mirim, arroio da areia. 
O Ibicuhy desce da serra de S. Martinho com essa den o

nd nação até 1·eceber as aguas do Toropy. No 2.0 e no 3.0 

J~frtppa do Paraguay_, nos dois de D'A.nville_, no Mappa das 
Cârtes e no de Silv . Peixoto_, figura um rio com o n om e de 
Thicuhy-M'irim e como sendo a nascente do Ibicuhy, correndo, 
porém. em seu inicio de SO. para NE. e depois d (' uma curva. 
to1na a. cli1·ecção de E. para O. e a denominação de 1bicuy. 
O h foi introduzido mais tarde sóm en te para inclica.r qu r a s 
letras u P y, não for1nam diphtongo . 

• \quclle rio ó evi dentemente o actual Santa Maria. iln
por·í'eitan1eJtte traçado. No mappa de Ol?nedi lla já a.pparece 
con1 este nome. 

Varela cham a de Ibicuhy-1nirim, o a.ffluente do lbicuhy 
da Arrr.1ada, 111ais conhecido por Jbicuhy da Conceição. Na 
concessão de sesmaria: feita em 181(i , a Nlanoel P ereira da 
Silva, ha referencias a un1 Ibicuhy Mir jm, que p elas confron
iaç·ões ahi m encionados se verifica que é o m esm o a que se 
refere o autor de .Rio Grande do Sul. No mappa de S. Leo
poldo, tan1beru figura con1 o 11 on1 e acin1a o m encionad o Ibi
cnhy da A.rmada. 

Uio Hranco, faz l'efer r n cias a uni IbicuhY Mirim do Sul 
• 

P a outro do NorLc. 
IBICUI-IY DO NORrrE. - Assirr1 está n1,encio11ado no 

rna})pa das operações do exercito imvor]al, o Ib i cub y~ desde 
suas nascentes até a barra do 'Poropy. 

1BINA - corr. yby-nay, terra em que ha pouca agua. 
No mappa da DOP. é dado essa denominação ao Tbirapuitan 
Ch jco, de de a foz do arroio Cardoso até sua barra no lbi
rapuitan. 
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TBIPID. - P~stá assim el:;cripto no mappa de Silv. Pei.z·oto, 
o nome elo 

IBIPl-Y'J'AN - corr yby-y-pitã, arroio da terra vcrn1elha. 
Arroio~ tem suas vertentes na serra elo Boqueirão, d 'onde 

corre para SE. até sua confluencia no Itú, logo abaixo do 
Passo do Goularlc, no municipio de Itaquj. Pelo m.appa da 
DOP. e de Cunha Lopes, seu curso é de cerca de 30 Klms. ; 
Oct. Far.: dá-lhe '14 T<Jms. e Selbach, 11. 

O Ttú figu1·0. com o no1ne aciina nos seguintes inappas: 
2.0 e 3.0 do Pnl'aguay; nos do:is D' A nville ). no das Côrtes ). no 
de Nellin; no ,,dr los Confines ele las dos Coronas de Espafia 
y Portugal en la 1\ n1erica Mered ional"; no que se acha appenso 
ao Dia rio Portuguez da Dema1·cação fei ta em 1759 e 1760: nos 
dois de :l1'illau, l' no de Ol1nedilla. 

lBIQGÁ - uorr. yby-a-qua, ponta ele terra e talvez de 
yby-coara, terra do buraco ou a inda de yby-guá, terra do valle. 

Arroio no municipjo ele S. Lu iz. I•~ ' um dos tr·ibuta
rios do lj uhy. 

IBIR.\. - co nlr. ybyrá-y, arroio da arvore. Não encon
t.ran10~ e1n ne11hun1 dos mappas nem nas diversas obras que 
cornpulsamos, para organisar este trabalho, o non10 acür1a., 
n:1as que elle existiu na toponymia do Rio üra.ud o do Snl, 
nenhuma duvida ha - visto figurar na concessi:io de s0s1narja. 
feita rm 1814, á João dos Santos Abreu, e pelas confrontações 
ahi m encionadas, se verifica que é um dos tribularios ela 
margc1n esquerda do Ibirapui tani e cren1os que seja o actual 
Matla Olho, ou o Ibirapuilan Chico. 

Co1nprova ainda a .exjstencia daquell(• 11on1e o l'ac to de 
haver 11111 Ihirá-~1iriln. O din1innit.ivo miri1n só se just.ifiru, para 
differençar o arroio a cujo non1c é posposlo. de outro de. igual 
denominação 1 isto P: Ibirá . 

IBIRAHIAÇA. - Assin1 o conego Gay escreveu o nome 
fia serra de Iguariaçá e traduziu: ,,serra onrle. se enct' rrA rn 1na
deiras para conduzir .. " 

TBIRA-MIRIM - c. ybyra-y-niiri1n) arroio da arvol'czinha . 
.:\rroio no município de Bagé. Desce da cochilha dL1 Santa 
1'tlc1a, rumo NE .. atravessa o r i ncão Cabeça F'unda l' sr lança 
tHi Cama<]uan1 do Sul do qual é o prill ci pal galho grrador. 
Divide o mu.njcipio de Bagé dos de Lavras P D. Prclr·ito. Seu 
c1u·so ó de cerca de 25 Klms. 

IBTRAPlIITAN - corr. ybyra-y-pitfí. o rio dos puu~ ver
melhos. Este rio tem sua nascente princi pal em Galpõrs. no 
municipjo de Livramento, linha divisoria, e d'ahi desce na 
direcção geral de S. para N. at/• sua ha.rra no Ibicuhy. 3 l\Jms. 
abn ixo do Passo de Sauta Ro::;a. Serve de .. <li \' isa entre Li vi·it
m rn lo e Quarahy, desde o ponto em qnP recebf\ as aguas <lo 
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arr·oio Chapeu H f <· a ein hoccad u1·a do Matta Olho. .\Leavessa 
u Inu11 icipio de .1\ Jegre lr em Ioda a extensão deste ele S. a N. 
passando pela séde cio referido uluujcipio, tendo l'rn suas 
ptoxirn íclades a largu1'a de 00 rneLros e "agua abuudantr. 
Forn1a <·n1 rnu i l o~ pontos lagôus profundas e extensas. 'T'en1 
c·1n an1bas a~ rna1·gens vegetaçi\o exhuberante; ó rico em rna
dc-il·as <IP lei, en b'e outras ahi abuncla1n o ipé, o angico, a. 
a 1·or ira, o louro e torumã. 

Seu curso. sPgunclo os dados da C. t. G. n. ó de 180 Kln1s.; 
J)OP.) dá-lhe 1()5 e Cunhai LO]JeS_, 1:25. 

No mappa que acompanha a Nobcia Discripliva de 
/Jreys, o Itú es tá com o nome ele lbirapuitã P .\legrptr, trans
pol't,acla. para a encosta S. clü serra d<' lgua1·iaçá ! 

Coi. e Nie. dão ao Ibi pn~·tau, af'fluentc do Itú, a d<1
-

no1uniação de Thirapuilun. Jlonteneuro inco1Teu na ines1na 
con fnsão. Com o non1e de 1 birapuita li t'igu1·n no n1n ppa da 
DOP., un1 arroio, que J1ascf' na. Gochilha do Pai -Pn.~so , no 
.1nu 11i cípio d(• LTrnguayn.na, e co1Te pura O .. al í• se lançar 110 

l ;l'11gun y, rntrr os a rroios :;\ifineíro r Sujo, depois ele Ulll 
r·H1 'HO dr 25 l(lms. 

TBTH.\PlTF l'.\ N ClllCO ybyra-u-7ri,tã (em tupi rio do~ 
paus vern1clhos ou da madeir·u vermelha) e r hico (pequeno 
nu língua h espan bola). O éorrecto r Ibirapu.itã ~1iriln. 

O Ibirapui ta.11 Chico tem sua vertente principal proximo 
ao cerro do ·vigia, no mnnicipÜ) de Livramento. cl 'o 11dc desce 
1·nn10 NO. até se lançnr no lbir·apuilan , rl epois de tnn curso 
dr 55 Khus. segundo os dados da C. r. G. n.: lJOP., rlA-!he 80 
l\ ln1;.; . T'em vegetaçfi.o abu ndn n te l'rn an1bH s as 1naegens. 
~·'orma con1 o Ibirapnllan. o Rincão cl <' 8. Diogo. cnjn arra (• 
dr 260 l<Jms. 2 

JBlRJ\PlíI'l'AN 'NI 1 RJ:NI. O ncLnal 1·.i o Caver1í figura 
c·o1n e~ la dcnon1i 11ação no 1lfmppa de los Confines de las rlos 
( 'oronas rle Espaiin y Portugal: no cl0 Silr. Peix·oto_, e no dP-
01.medilla. 

Na concessã'o <lr ses1naria, !'cita crn 18:14-. a J osó Werreira 
no1nes. e' Lan1ben1 n1 rncionado com aquellr nome. 

TBIRAYEPIJ1() - corr. yhyra-y-7Jirog, o rj o da arvore 
< 1 < > rlescn n ço. 

Con1 essa oeno1ni11nç·ão t' igura o nctnal Tv&r n o 1nappa <IP 
f'r,hrer e no de Chaqas Santos .. S. L('opolrlo . tan1brm o r r
p·if'·lrou assinL !)AS., f'.screvr11 l birayopiró. 

IBl RASCAI. - Assim está regi s lraclo o 1101Tie do Ibirocay 
11n concessão de sesmaria feita H Joaqui1n Nfascarenhas Corr(~a 
dn. SiJva, em 181G. 

IBIROCA)' - (;011lr.ybyra-oca-y> i·io das casas de rnn 
deira. Este rio qne r formado por 3 galhos que nascen1 11a 
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Co('hi lha de SanrAnna, corre para N. , quasi r rn li nha t•cctn, 
ser vindo, ('Il1 lodo seu cnr!:lo, de limile enlre os mullicipios de 
Al egretc e t.;rugnayana., Quando transborda, uas cheias, ali-
1nell ta o hanhado Sa ncbor·im, que Jica á sna n1argern escpH'rda. 

Chrockatt , escreYen Lbiraocay ; S. l eopolclo . Uuarocay e 
Reyes, Guraocay. 

Seu curso ::;eguudo os dados de C. C. G. 8.,, é de 115 Khns.; 
LAF., dá-lhe 98; MoJ1tenegro,, Or·t Par. e Resende,, 00; Cunha 
Lopes e 'elbach, 52. Sua barra no lbicuhy, c•stá a 2 l\lms, 
aci1 na cio Passo de Sanla ~1ar i a. 

Co111 aquelle llome exi::;te un1a in1po1'111nte razencla no tnu
nicipio de Al0gretc· e no de l rruguayana. un1a 0stação da 
esti·a.da d0 ferro P.A. [f . 

. \inda con1 o tHnne de Ibirocay, existe um arroio no 111u
nic i pio de :::>. \ ' icp11tl' . l.1·ibuLario "ela n1a1·go1n esquerda do 
Jaguary. 

fBIROCA Jjr,INl 1 o. - Pala \Ta hrbi·ida> e. iói 1·ocay ( en1 
tupi, eio das casas de n1aclL•ira) r zinho_, (Rnffixo dirninuil.ivo, 
port.ugucz). Esle arroio na::-.ct' nos hanhaclos do l '1nbuzeiro e 
corr,e 11aru. NO. att-l sua f'oz rla rnargen1 direila elo lbirocay, 
depois de- lUTI cnrso d<· cerca de 13 T<ln1s., segu nclo Coi. f' Nie. 
!i!ontenegro_, Oct. Fnr. e l?esenrle,, dfio-lhe '18 Kln1s. 

lBJROOA Y-:NIIRJiVI. - ~o 1nappa dr Tl1 . (> "!11en. e i10 de 
SellH1r:h, f igura co1n essa dP11om inação o Tlapororó. \'ide 
eBl<' 110ffi('. 

Oct. Fru'. 1·egistJ·a ::;i 1nplPsnlPnle: .,ar1·oin r l'azen<la no Lnu-
11 icipio de Alcgrete." 

IBOT fYR. \ l .1\ GA. - . \ssi n1 1):1 S. . PSCT'( ' \ 'ell o non1 c do ' . 

r g-nariaÇ(l. 
TBORAJ-IT:'\SSA. - .\ ssi1n l 'e /. r/(( Silr. graphou o 1Hnnc 

da s0rra do Tguarin \á. 
1BP l~'rl1B1\ . - .\ ss i1n fi g-nra rio .~fappo dm<.: Côr tes , o 

r·1 o l\1a1n 1 'i tuba. 
IBlJl.JAH.ACA. -- As:-:1 in1 !'igrrra o a1Toio lguu.rüv;<\. no 

mappa do ,lfin. T'ifl. e no que acon1pa11ha as Missões Orientaes 
de \ T,el Silv. l~stcs c:tutores copiar.a1n o que €lscrevcra loin e
l'indo, em sen A~tlas. Psquecendo, porPn1 , ele cedilharem o c. 

"ICr\BACl11\ - c. v-r·abo-qúa, L'ÍO da YC'spa do but'aco. 
1 ~:s tél nss in1 registrndo no mappa dr S. Deovoldo e no 

denH>nstr al iYo da linha de operações elo rxercito imperial, o 
nome do .a r!'h1r r dr do U i·uguay, no rnunici pio de S. Borj a, que 
a ignorancia da lingna Lupi chrismou com oito nornes: dentre 
os qnars l>rrdonünou afinal o de Can1riquam,, como é hoje 
c·onhrcido C'm geral o corno o non1e iam os Sa.n1borjenses e os 
fj ] ho:-; dos n1u11ic1pios visinhos. 
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J1:sta dcnonünação Oamaquam - e que ~ignifica bu-
raco do peito( cania-qua), pode ser tambcm peito tramado ou 
golpeado ( ccnna-quâ, ou bico do peiLo ( cania-aqttâ), 11 enhuma 
relaçiio tem com a natureza do rio ou da região onde elle corre; 
nã.o le1nb1'n n enhum accidcnte geographico naquellas pa1'a
gens. e por isso repugna crer que tivesse ella sido dada pelos 
indige11as, t.ão expressjvos cm denon1inarPrr1 os lugares e 
as <"onsas. 

l r..arnfJ(lquá 011 Canlbaquay, sí\u os 11 omPs qnA 1na1:; S(~ 
adaptam áquelle rio i p ela 1Httureza d r. seu lei to. 

ICABACUAM. - .\ ssim f) 1·eys P Gay, grapham ci nou1e 
do r·io Can1aquan1 do Norle. 

TCABAEDA. - l~stá assirn rcgislrado o no1ne do 1·10 Ua
maqnan1 do NortP no Grande :::vrap pa de Cabrel'. 

fCA.BAQUA. -- l 1~stá assin1 registra.do o nom e do r10 

Can1oqua1n . do ~ort.e, 110 Segundo e n o Tetteiro :Nla ppa do 
Para.guay, 11 0 segundo da edição allemã; nos dois mappas ele 
D'Anville e no rr1appa de Co'i. e Nie.)· lvlillet (' S . Leopoldo) 
L.ambr1n assim o graphara1n , l'igurando, entretanto. no inappa 
que aco1npanha os A nnoes elo ultimo autor citado - l cabacuá. 

TCABAQUÃ. - · Está assi1n graphado o norne elo 1·io Ca
maquam do Sul, nas concessões de sesmaria feitas: pelo conde de 
Resende, em 1792, ao então tenente-coronel Alexandre Eloy Por
tell i, que fa1leceu no alto posto de maT'eohal do exercito, em 1838, 
e a .T osé Ignacio da Silva: illustre ri ograndPnse, qne entre outro8 
cargos elevados exor.ceu o de presidrnte da Junta Governativa 
de sua província natal, cm 1823. ·vide seu s dados hiographícos, 
nesta Revista, 1.0 trimestr e. pags. 87 e 88. 

ICABAQUAM. - Assim S. Leovoldo e Nf'iUet) escrevPr'< nn 
o non1e do rio Camaqnam <lo Sul. 

IÇ .. '-\JCAN - cor r. if a-í-cang, o arroio elo galho 8ecco. 
Assim o concgo Gay escreveu o norne elo arroio Saycan ~ que 
elle diz vir ,, do i·incão do mesmo nome~ e quer dizei·: rincão 
n nde se larga ou derrama alguma cousa." 

ICAMAQUAlV[ - e. y-cam,a-qúa, rio do · peiLo de buracos; 
pode ser tambem e. ?J-f'arna-quâ, rio do peito tramado ou 
golpeado. 

TV. e Af en. grapham ass1m o uom.e do rio Can1aqurrm 
do Norte. 

lla tcnden ciu. para a adopção dessa graphia. l •~ nlre aH 
razÕ<'R que apresentam para jsso, figura, a de cstabelPce1· d·i f'
ferença entre esse rio e o de igual nome: aff1uente da Lagôu 
dos Patos. Nã.o nos parece plausível isso, v is to jnlgarmos 
preft• r·i,'el c't essa alteração o r estabelecim ento do n onH' primi
tiYo: 1nas se iRso não convem. porque o uso já consagrou 
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outro non1e, es~a n1esma obj ecção existe para sPmelhante 
in nnYação. 

l CAMBAQCA - c. y-caniba-qúa, rio de buracos pretos. 
, \s~in1 Gay e· Selbach r egistram o n ome do rio Ca1naquam 
do '.\; ortr. 

LCJ\ V1\CU1\. - O n1esmo que Icabacuã. \ 'id. este nome. 
1\ lcL1·a o uão exi stia no tupi, foi jntroduzida. com o valor de 
l; ou u., hralldo. Está daquella forma. escrjpto o nome do rio 
C{11naqua1n, ao Mappa de los conj'inos ele las dos Coronas 
de Espafta y Portugal, no rnappa de M'illau e no de Ol11ied'illa. 

IGAY - - e. iga-y, rjo da canoa. Com esse no1ne figura 
o actual rio Jacnhy no Segundo .~!faµµa. do Parag·uay) neste 
1neslno nH1 ppa da edição allemã, no Ter-reiro L11aJ)JJa rio Parci
guay. nos dois de de D'A:nville e no de ~1il/au. 

Coi. e Nie., JtV. e ili en ., C. E ngenliatria assün registram 
o 1101no do rio Inga.hy~ a.ffluentr do J acuhy. r'unha f.,07u?.s, 
f'SCl'CVCH f gahy. 

IGNIROCAH.Y. - E~stá assim L'scri pto o 11ome elo i·io 
Jbirocay, na concesf-;ÕO de sesmari a : feita en1 '1 ~H4 ) á ~a noel 
J os(l da Silveira. 

IGOPIAQÁ. - Assjm Uat. P /:. P. , C'scr rYen1 o nornp d o 
Igua t'i açá. 

TGOROH1~-ACA. - Gay, HonL ill etl.) CtnnarJ·yo e í f' e 
lJll Pn. assim rrgistran1 o nome da se1·ra de 1gnariaçá. 

IGORAYASSA. - Assim Vel. Silv., I'('.gistra a mesma serra. 
TGfiOYOQA. - Assim o concgo Gay escreveu o nome 

do l'io Iguariaçá. 
TGUJ\Çü - e. y-{luaçú, rio grandr . t<:stá assim reg.istrado 

o 111l1ne elo actual rjo Jacub y. no Afappa das t:ôrtes. 
TGUAQUÃ - e. y-gua-qúa, rio do buraco <i H rnseada. 
Arroio, affluente da margem rRqnerda. do Jagnnry que é 

tr·ibulario clirecto do IbicuhY. 
lGUARACAHY. - Assim está ergistraclo o 1101nr elo rio 

Jbirocay, na concessão de srsmaria ff'ita <l 8cha st.i ão .Tosf Ro
d1·i gur "' Corlho. em 1814. 

IGl1:\RARAPE. - 'Vide l tap1tan. 
IGLl.\RTA QA - corr. y-g:uari-içá, ri o do tronco lorto; 

pod<' ser la1nbem corr. igara-y-açú, o ri o da canoa grande. 
O rio Igua1·iaçá nasce na serra do inesmo non1e: no mu

cipio dr S. Borja e corre para NO. até sna. barra no Ca1naquam, 
proxima ao Passo Novo, depois de um percurso de 6(1 Klms., 
sE:·gun<io Coi . e °A7ie.; Rat e B. P e Selbn.ch, clfí.o-lhe 60 Khns.; 
DOP, 56 o Min. Via, apenas 37. 

As d ivcrgcnoias não existem són1e.nte sobre seu curso, ellas 
silo inaiorcs .ainda e mais esquesitas a cerca do sou norne. DAS, 
escrrvrll I /Johyraiaçá; Coi. r Nie .. /-!. Ribeú'o, lbti·ira.façá . assim 

• 
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ta1nberr1 se le no Atla8 de Lornetino; Gay d0u-lh<· a denomi-
11açfio - Igroyoça; no 1nappa do ;Yin. Via., está Pscripto 
l lJuírajaca, copial'am Co'i. e Nie, esquecrndo, poróm, a cedilha 
do e. O i110sn10 aconteceu con1 o mappa que acompanha as 
Jl1issões Orieutaes de Vel. S'ilv. Na 1.ª edição do n1appa da 
Livraria Selbach, está escripto Guayi·aca e na 2.ª a 
apparecer brcvern cnle cstaYa Tgariaçá. Na ligeira corrigcnda 
qu e fizen10~ 11 egsc rnappa, a pcrlido dos edil.ores, propuzen1os 
a graphia qttP acin1a registran:1os: não só poi· ~e1· a ofí'icial
rnonte acloplncla. rnas tambern poeque é a usada pelo povo. 

Co111 o non1 e ele I guariaçá existem. 110 referido mnnici pio 
de 8. Borja, urn passo sobre aqu<'lle l~io, u1n di nLri.cto, o scguudo, 
B nrna srr1·a. pn1 cujo vf'rticc est<l um signal proYisorio de 
LO rnetros de alt1u·a plantado p ia C. C. G. H. na campanha de 
l 01~--1015. rra hi se vê Cet'l'o Chato, Ce1·ro Grandr e S. Gabriel. 

J.GUA 'f - alt. ele gua-y, rio da enseada ou bahia. 
As~in1 figura no Prüneiro Afa.ppa do Pnraguay e nos dois 

de LJ'JI nville,, o tl'echo elo actual rio Jacuhy, con1preh enclido 
enLrc a foz do rl'nquary (<'ntão 'T'jbiqna1•y) f' a do \ Taccaca.hy. 

IGOA YDA~. - .'\ ssinJ estn rsc1·ipto o no1n r- cio Guahrha, 
110 Dia.rio ele h'oi.~. Ciui ha. 

IGrY. .\ ssiln o brigadeiro A lvear g rnphon o nome do 
1·io Ijuhy, ('tH sr n r elatol'io geogrnphico e historico, insfwlo 
na Collr cion .1 n{fe lis. 

1JOILL\ - eorT. y-j'úa, HJ'ro io do fl'ucto de espinho. Nome 
de· um dos Lri but.a 1•ios ela 1narge1n direi ta do Oahy. Co1·re para 
S. nrn um pct·cur·so do ce1·ea de 29 rom.s., segundo W. e 1l1en., 
IJOP., clá-lhr cr rca de 23 Kln1 s. 

1JlTHY. - - e . y-.fuy, rio da. rã gra1Hle. .·1 lf. Ca:rv. pensa 
que é corr. r lnu·hui-y, rio dos pínlasilgos. 

1mporto ritc mun icipio situado na r·egjão Serrana, a NO. 
do l~stacl o e cuja séde é nn Yilla do lnesmo nome. fundada em 
'l 800 e quo aHsen l.a cm un1u enünencia ele 500 m etros sobre o 
ní ve l do 1na 1>. a 28° '18' 15" de Lat. S. o 10° 4!5' 00" ele Long. O. 
Foi elevada él viJla pelo decrf'l.o esladnal 11.0 1814 de 31 de 
janniro de 1012, que crcou o n1unicipio. que tev e origen1 em 
nma. colonia. fundada cm 19 de outubro de 1890. f'ffi terrenos 
elos n1unicipi s c1(1 Crnz Alta e Santo Ange.lo. E' hoj e um dos 
grande8 cenl1·os commerciacs do F~stado. Os limites são os 
seguintrs, confor1ne o clec1·et.o acima referido: com o n1nllici pio 
de Cruz Alta a L. pelo Ijuhy desde a barra do lagendo el o" Bar
bosns nlé a do Rio Branco, que passa a ma1~car as divisas ató 
rnconti'ar a linha cnvisorja da coJonia de seu nome ('om o 
nucleo Jesus e po1' essa linha até o lageado da DivisH (' por· 
este até se lançar no rio da Ponte que passa a estabelecei· a 
linha divi soria até rrcebrr o lageado que divide a i11v,e1·nadn do 
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Ca rvalho e os carnpo~ dos herdei1'os de Alber to Not·ouha ; po1' 
PsLc 1agc'udo n t<· suas n ascentes no capão do G.eriYá: crahi por 
u 1na li n ll a :-;ecca á divisa das terras que foran1 de João Sch oru 
e· dr J os(• Vital de Ram os, nos n1aLtos da Inargem direita do 
r jo ConcPição, e crahi , ao S., pela divisa dos ca1npos com os 
111n.Llos, al(~ encontrar o rio Ijuhyzinho ; co1n o rnunicipio de 
Snll fo A11grlo, a O., pelo ultimo rio citado até a foz do lageado 
do ::J b\,1·rei1 ·a::1, por esse lageado até encout1·a.i' a Unha que divide 
as tc1·1·as do::; herdei ros de J oão Mosqu eiro. e D. l\1aria Rosaur.o 
A yrP.s: pclaH divisas dessas ter1·as até encon t1 ·a.1· as divisas das 
lPr1·as qnP l'orarr1 do Dr. Venancio 1\ yrcs com as dos herdeiros 
de D. Mari.a Rosuaro Ayre,s; por. essas ct ivisa::; até o Ijuhy 
Or·tuid(' ; 1io 1· rsse rio até a foz elo Sanlo ,\ 11Lonio P por este até 
s;ií1· 11os ca111pos; d 'ahi pela linha que clivid( ' os eainpos dos 
rnal t.us da n1H 1·gr1n direita do Ijuhy Grande al{· enconb·.ar a s 
n 111 igas d iYi sas dos inunicipios de-- Santo .. \ ngelo r Palmeira -
o 1u·1·oio Fachi uaL que rnarca 08 lin1i tes ale; a cs tt·ada cte roda
gein que liga a~ séd<'s dos dois uJti1n os n1un i ci pios ciladas. 
Con1 n Palmeira. ao K .. pela eslracla r cfrrida alé enfrentar a 
casa do finado ,\nlon io Soares e crahi ás na.scP 11 tes do arroio 
dos Ba1·bosas, quP passa a servir ele 1in1it.c• n l<'1 sna t'oz. Penetra 
110 rnuniei pio nn1 elos contrafortes da Coch il lla Grande, com 
altitudes suprriores a 500 m etros . O valJ e, do 1·io Ijnhy f)Ue 
11lravr.ssa o mnnicipio, quasi ao n1eio, P ravArlo enlre rlevações 
d(' 300 1netros. 

Os lrrrc'nos dosLe munici.pio :-1iio d1 1 1'01·1nu<;ão lriao::;.ica; 
ti r·oehn IH'l1(•s p1·edominante é o dio1· i to. Qnn.1llo ú. natureza 
sl!a.s l.1•1·1·as ~'i iio argillo-calcareo-bun1osas (' Ptn sua maioria 
col H· r·tHs por rnoJlos. I-la pequena po1·ç.,fí.o <l P 0anlpos de criar. 
J\. ug1'icnlt11ra é a maior e a mai s 1·r1Hloza 1'01ll r d<' riqurza, 
gr.aças ú ub('rdade desse maravílhoso solo. 

llydrogra77hia. O syste1na h r rl1·ogrnph i('o do municipio 
perll• ncc a hacja occidental elo E~tado ah i 1·pp1'rse1llada. pelo 
Tjuhy, con1 os segu in tes affluPn tes : 

Ka. mnrgem direita: 
n) arroio Barbosa, nasce 11 0 nnu1 iei pio da Palineira e 

ror rc para S. demarcando os liinih"!->. coin Tj u hy a té sua r1n
hocaclura, rccebrndo pequenGs a ftluen f ps na n1n rg·rn1 direita. 
Srn cnrso é de 30 Kln1s. aproxin1adam~'niP. ~,r rt.iliza as terras 
sji.nad~ s na linha, 32. 

h) A rroi.o Granàe. i·ega a linha ;!8, co1·re pn ra S. <'rr1 un1 
J1rr<·11 rso de 12 l(ln1s. E o P irajá de f)QP. 

r') Cavoe'ira, ·vid. Pste nome. 
ri) Nlandaçaria) corn cerca de 7 I<hns. de curso, correndo 

1Ht 1nosrna direcção do p1•ecedento, corn u 1H afllun11 te que nasce 
(' nl. lc1rrenos do linha ?4~ ao S. da. est1·adn. pa1'a Palrr1eir.a. 
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e) Espiga, com 3 Klm~. de cu rso e u1n pequeno i.ributario 
11a margem direita. 

f ) Cachoeira, nasce 110 munici pio da Pahneira e p.enetra 
em ·seguida no de Ijuhy, run10 de SSO. a té sua foz, recebendo 
diversos tl'ibutarios cm ambas as ma1·gcns. l~m seu curst>, 
que é de cerca de 27 l\.lms., r ega os tcr1~enos da Secção da 
Ran1ada r os das linhas 24 a 16. 

g) Pachinal, lambem conhecido po1· Bugiganga.; uascr no 
muni cípio <la Palmeira e corre para o S. em um pereurso de 
cerca ele 50 I\.lms ., segun do a Plan,ta do Munic'iJrio de l j nhy. 
DOP. dá apenas 15 IG1ns. ]Hll'a. seu uurso. 

h) Esqueiro, con1 3 Ki lon1 ctros dt' cnrs11 aproximada-
1n<' nt8 ; rega a linha '10. 

i ) Hanchinho, corren do con1 0 os dt'n1a is ele ~. para. S. 
cn1 urn percurso de 9 Klrns. 1\traYcssa a estr a da de rodagem 
qn c li ga u linh a 6 á séde elo 3.0 d is tl'icto n1u rü cipal. 

f} (;nlp õPs , rega as linhas 4, e Ü: r atravessa a estrada 
que paf'l(' da ,·i lJa pa ra o .\lto { - rugna~· . Seu curso ~· rte 
14 Klnu;. 

k ) A ter rado, com 12 I\.ln1:-'. dr cur~o . l:'egundo D OP. ~a 
P/onla. do iltlunicipio de l j'uhy, l'iguru com 3 l{lms. npellas. 

1) Leão_, com 11 IG1ns. sefn1ndo IJ()P., na Planta cit. f i 
~·nr·n com cerca de 91/2 Kln1s. 

ni) l~ngenho, con1 4~ 1/~ Klrn s.: /JOP. calcula em t>. 
n) Santo Antonio, qu e nasce rios carnpos de Santo An

gBJo. co1n 20 Klms de curso : cios c;1 uaes 'I O se1·yr.n1 dP l i1n ite 
(' 11 t.re Ijuhy e o n1u1li c ipio ond (• so origina. 

Na marg;e111 esquerda : 
a) Lageado Rio Branto, que lnu 1·ca urn trecho dos li n1 itns 

cont o 1n unicipio ele Cr nz :\Jtn. Gor1·c• cl(' S. para N .. sPu 
rurso é de 2 Klm s. 

h} Salto, corre pa1'a NNO .. Pl11 11 n 1 percurso eh' 14 Klms. 
t't'ccbr ndo , 6 af'f'luentes pela inurgen1 esquerda. 

r) Nock, nasce em terrenos da linha '1 0 e corre na djrecção 
geral de NO. , atravessando as li nhas 8. 6, 4 e 2, e1n nm per
rnrso de 15 Klms. Recebe pela esquerda as aguar.; do l\t1auricjo. 

d) Rio da Ponte, corre na direcção geral de NO. em u1n 
percurso de 50 l{lm s., r ecf'bPncl o íl lY('l'SOS tt!'f'111 r n tes. f1:ntre OS 
dn. mnrge1n direila se ~ali eu ta o 'l\1011 j olo. com 8 Kl n1 s., t: eutre 
os da. ('8quer.da, o Com prido. cor1'e!lclo de S. para N. r orr1 8 lG.ms.: 
o do 'Moinho, correndo na n1 rsma ditccção rl o precedrnt2, com 
7 I<ltns. e que banha a vj lla; o do 1~:sp i n l 10 , com 'I 2 Klms.: Ma
ribondo e Candinho. com 4 e- 5 l(ln1s.. res pectivan1eute . 

e) Rio da Conteição . que nasc0 no lnuniripio de Cruz 
Alta P corre Larnbem para NO. Pl1) um pe1·cu1·so de f-)5 l(lrn~ . 
(' IC'nl (' 0 1110 :-1.!' fhH·ntt·s no Tnllnfr· i p in rir r,jn h>'· il II\U l'g{\Hl 
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c~quPrd a, vrllre ouLro8, o:::; cU't'ojos Furqujlha, Bouito , Engenho 
e das :\ n tas, todos nascem a o S . da via .fe1·rea e t en1 em 
geral a 1nesn1a dir.ecção da l'~Lrada dr r odagem que liga a 
villn conl a cidade de Cruz .Alta . js lo é: de N. para S. Na. 
rnargem esquerda se ~alientam pelo volu1ne d'aguas os arroios 
' ~ea L con1 10 Klms. do curso; Peccgu ciro com 8 l( Jm s., Londo 
con1n a fflurnte pelo. n1arge1n direita o Paulo Domingos ; o 
doR 1\ yr es, com 81/2 Klms . e qu e banh a n s éde c~o 2.0 di s tric to. 

/) Ri o / juhyzinho) vidr es le norn e. Ent1't\ sous t1·ibutarios 
11 0 rnuni ci1Yio c1n apreço conta o lageado <l o rrigre, con1 8 
l\ lm s., e o Fer rei r1:1 co1n 7. aproximadament<., e que inarca 
P1n toda sua extensão os 1irn i tes co1n Santo Arurelo. 

'-º m u nicípio de I juh y que é dotado d l' clin1a. sa.u clavel. 
é parte in tegrante el o Rio G1'ande do Sul, pertence á com a.roa 
dr Cruz Alla; faz pa r te do 2.0 Districto Eleito1·al .e pertence ao 
bispado de San ta Maria. Co1upõe-sr de 3 d is lr ictos o.dmi
nisi.rafjvos r j ud ic iarios : 11.0 Jjuh y , com '19 19() habitantes 1· 

f>25 Kln1.s .2 de supePf'i cie, Cl'eadO em 14· de ja11 eiro de t 890; 
·~.º Cadeado~ con1 4719 al. e 425 l{]ms. 2 ~ 3.0 Linha 19, con\ 
5f',9fl al. r 4.74 Klms.2. creados ambos cn1 1'1 de fevr1·eiro de 19,12. 

O Inov i1n en to do registro ci\Tel rm 1922. foi o s~gunite : 

População 
em 31-12-922 

!{0 510 

Nasci- ·

1

, 

mantos 

1227 

O~ito~- j Ca sumentos-·!-;atu~-i·~~~e-! 

2371 243 ! 40,21 ·- -=---

1 : 

- - - ' , --
Nupci<l· 1 
Ilda de .Mor talidade 

7,96 7,88 

Sendo a nren do 1n uni c1p10 de 14·24 Klms.2 a densidade 
da população era 0n1 1922 <h:> 21,49 por Klm.2 

Foi f' S ta a população <lo 
. . . 

calcnlada p ecua.ria mun 1c1p10 
' ~n1 1922: 

Especie Quantidade V <ilOr 

Bovinos 28 600 "2 802 :000$000 
~quinos 12500 11 000 :000$000 
Muares 3200 384 :000$000 
Sui nos '272 000 8 160 :000$000 
OuYinos 3 000 45:000$000 
Caprü 108 2 000 .;20 :000$000 

Total 321 800 12 4-1 '1 :000$000 

En lrr os diversos productos a.g ricolas do n1u1ücip io 1'i
g u rara1n <'lll 1923, in ilho, ·Ceij ão , arroz, trjgo. l>n tata i ngleza, 
res pect.ivam ente, com 54. 400 , 3800, 600, 2100 r fi,UQ toneladas. 
Produ z ta1n.hem en1 g1~ande Pscala t'111no e al l'n l'a ele optima 
qualidade. 

= 
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No quadro da tt·ibutação te1·.riloria.l do J~:studo, en1 1D:2·1, 
Ijuhy, fjguru Pnlre os municpios do o.º grnpo, islo é: Putre 08 
que l~n1 arca de 100 000 a 200 000 h ectares: da scguinlc Jormu: 

Numero de pro- Aren em Hectares Valor venul 
1 

Valor medio prietarios 
- -- -- - - _... ___ 

4623 175 795 lU 413:600$ 110SJ:33 

,\ rl'cei La e desprza do município no referido n nno dr 
11921 , foi H seguinte: 

1 Saldo 

l ' ias <le co;nunicação. Os rios que banhan1 o n1unicipio 
não 8ão ah.i navegaveis, a não ser por pequenas e1nbarcações. 
O n1unicipi o é atravessado JJ,Clo r.a111al fcrreo de Cruz AJta a 
Santo 1\ugelo, tPn do ah i as estações Fachinal e lj uhy. DiYersas 
estrada~ dt' rodage1n cortan1-n.o em varias di1·ccções ; toda~ 
essas esl·radas estão em excell ente estado de con servação, con
for1nr ,-in1 us. na rccen te excursão que pür ali f'izen1os. Entrt' 
outras devem sor rnencionadas as qu e lígan1 a séde: ao Alto 
Uruguay: <l Pahnei ru; á Sa11 I o A llgelo: á Cruz AJta. 

O nun1ero cio prcdios cxisteut (' na villa eru '1920 era de 
400, que e1n 19.21 se elevou pa1·a 417 e en1 1922 para 4-23, sRndo 
2/i.f de materiaJ e 182 ele madeira. 

A estação cio telegrapho en1 1jnhy, que é de 4. ª classe (' 
póssut.l urn apparclho ,,Morse" , pertence ao 1H.11 districto tele
graphico. En1 1921 trall smiU.iu 3 9'28 telc•gran11nas con1 58 587 
palavras P recebeu 4823, con1 75 822 palavr.as. , \ r ecei ta foi 
cte 'l 3 :285$715 e a despeza de 8 :019$600. 

~~m 'l Ç).23 contava o n1unici pio 61 estabelecimeutos dl' 
ensino, seHdo 1 collegio elementar, 2 escolas jsoladas, 1 sub
ven cion ada pelo governo federal, 19 pelo governo esladual C' 
33 pelo 1nu nicipio, e 5 escolas particulares. 

Eis um quadro da instrucção ahi T.nin'i strada: 

Coet ficientr Alumnos Alumnos Alumnos 
Populuçüo População Alumnos da pop. es- matricula- matricula- mutricu la-

matri- dos Jlara. dos em rela-do munlclpio escolar 1.:ul11dos colar por dos por 1000 em çiio a arca 1000 ha.b. 1000 hab. idud rescolar do munici pio 
1 1 

305~0-, 
. " 

ü468 4464 211.~9 146,31 C>HO,l 3,lR 



Sobre a iinprensa do municipio a 11oticia n1a1s antiga 
que len1os é do jornal Die Serra-Post} publicado en1 a1 1emão. 
e fu11dado en1 1911. Dois .annos depoii:>, isto é: en1 1918, ali 
appareccn o ljuhyense e en1 1917, o Correio Sel'rano, ambos 
semanaei:>. O primeeiro cHado é bi-sem1anal. O de n1aior 
ci1'ctllação e'• o l jtthyense. 

IJ Ull1--UUASS(i - c. y-fuy-guaçú, o gra nd c rjo da:; rã~ 
g1·1.u1des, ou o grande rio elos pintasilgos. 

lssse importante rjo nasce com o nome de Pahneira na. 
latHude de 29° 2' 4 7" () sul e na longitude de 10.0 4-ô' 30" á oeste 
do mcridia110 tlo Rio de .Janeiro, e desagua no Uruguay aos 
27° o 55' cte latitude S.1 segundo Carnaruo. O mappa de Cunha 
Lopes e o do M,ne. Via. dão tambe1n esa situaçiío; no da DOP., 
por(•n-t. sua l'oz está a 28°. 2' de latitude S. 

Drsce ela Cochilha. elas Quinas (prolonga1nonlo da Co
chilha Grande) e corre na direcção gE>1·al ele O. até se lançar no 
lJrugua~- , depois de atraYessar os 1nu11icipíos de ljuhy, Santo 
Angclo e S. Lui z. Sua largura na bar1'a é de 440 lnetros : seu 
l r i to lc1n nn1 i tos baixios e é encachoeirado. Seu curso é de 
235 l(l n1s.. spgu ndo DOP. e Cunha Lopes; .~1i1l. Via., dá-lh e 
225 Khn::;.: l{' . <' .l1en ., 210: Selbat h_, 220 e Rat. e H. P., cPrca 
de 200. 

'VC'ru 50 i1·ibularjos directos. Na 1narge1n dit·eita os inais 
]n1portantes são os arroios Piraj á, CachoPi ra, FachinaL GaJ
põcs, Leão , Santo Antonio, SaRta 'Phereza~ Santa Barbara, São 
.T oão, Buri ly, Arrojo Grande, Caça.dor, Pobre, Portão, A.lbino, 
Angclo, P.almt•j1·a. Sobrado, Ponteiro e Saltinho e pela rnargeu1 
esquer<la: arroio Fiuza, rio da Pon 1.(\ nrroio Conceiçã.o, rio 
Tj uhy-Mirjnl. arroios: Bj gu1-1 Pecegue iro. ]~ 11gen ho. { ~ rnbúca.rú 
o Pulador'. 

O non1c do Ijuhy foi escripto de diver·sos modos rolo~ 
scg11i11trs autores : Mappa ela Comarca. cic Pahnas - ljui ; 
Lozano ~ l yui; Alvear - l g-uy; L'Isle - luvi ; D'Anville -
lyuy: Prinici ro Mappa do Paraguay - lüui ; l\1appa da De
marca~~ão l'l?ita em 1759 e 1760, Mappa 1\rgenLino de 1865, 
Cahrer e Chagas Santos - Yjuy; S. Leopoldo - Yj'uhy; Mappa 
de los confines de las elos Ooronas de Espafia y Portugal 
Ytti ; Ohnedilla r Azar.a - Yyuy; Silv. Pei. e Nie1'emberg -
Y1ty; Char1cvois - Yyvi; Techo - Divi ; Milan - Juy. 

LJUH't'-l\1IRIM - e. y-juy-rn:irim, riozinho ou arroio da 
l'íl grande. 

Este eio nasce na Cochilha Grande e co1To na direcção 
geral de NO. até se lançar no Ijuhy Guassú, ctepois de lnn 
cur·8o ele '1.13 1\hns .: segundo DOP. Cunha TJopes, dú-lhe 1'10, 
Rat. r n. P. 80 e .M°i'n. Vía., 70. 



l.JCFlYSL~HU. - Pala,Ta hybrida e.:. y-juy (lupi ) e :sinho 
( su r. din1iu1litivo portugucz). 

Oct. Fa.r. dá essa denominação a. urr1 dos lrihulal'ios do 
ljnby, no n1unicipio de S. Luiz. g o C. Bn,genhnrin_. assim 
drnonüna o aJ-roio Conceição. 

I~Ii\~DOlN - corr. inha1nbúi) peL·cliz pequPtHl, codorna. 
PoJr tier tambcn1 corr. arnendoirn que o P,: por ~na Yrz de 
111nnrl:ubi) o pacole estimaYel. 

l~ra por aquella deno1ninaçãu con hPcida e lll 1815 um 
logar no actnal município de Quarahy, conforme se vê da 
c·oncrssão de scsn1aria f'ei ta. prlo marquez dr ~\legre l-.<' a l\iianoel 
Hodrigues da Rosa. 

IMARUI-lY -- e. i -1nr11·uhy, mosqui lo puusnclo. Primeira 
denominação local dada f1 SP-rra do Mar ao pcnrtrar no 
l<' rritorio riogranrlensr. . 

lMBA.I-IÁ - corr . ernúa-a cabeça ou semente ôco. t\rroio 
110 rnunicipio de Uruguaya.Ha. Nasce na Cochilha de Santa 
A 11 na: co1·re para ~O. f' drpois ele n1n perf'nrRo de 20 l{lms. 
R<· lança 110 l ~ i·uguay. 

Jfor. Ph1to, escreYC'u lmbajá. 
I~fBAJlr~ cor1·. y-rnbáe, o riacho dos negocios. Sanga 

lrH)ltla1·ja do Sftnta l\1aria. Li1nita os municipios d<~ S. Gabriel 
<' no~ario. E ' por alguns a.nlo1·es con l'nndi<la conl o ltrnnbé. 
\'idP r ste llOIDP. 

JrriBit - <'Orr. y-enibe. a praia. a 1na rgcn1 do l'Í o. ~orne 
<J p. 1nna trr piHlP.ira ,-ulgar. 

Banha.do tributario da laf2:ôa rrr-an1nndahy, 110 1nnnicipio 
dP Goncriçfío elo Arr·oio. 

T~IBOY - e. y -n1hoy, arr·oio dn cobra. Banhado nu mn
eipio de S. Gabriel. 

IMBRAJA 1'UBA - cort'. Ye1nbó-ya-tyba, ar1·oio onde ha 
n1 nitas fructas ( yem,bo= fi i et.r d'agua, arroio + ya= i'ructo 
+ tyba, suffixo qnr. expri1ne .a.bundallcia). 

Arroio lrihutario da 1na1'gon1 direita elo ·vaccacA.h )'. Serv;e 
de divisa enlre os mun icipios de S. Sep é' e S. Gabri pl, de.sde 
sua nascc nl r na Jagôa das 'J'res A.guas. até sua ba1'rR. E ' o 
nct,na1 Can1hah u. \·id. es l.e no1ne. 

Carnargo escreveu Imbrajatura; n .tS. r 111/.or. P·into -
llnhrajr:tuba e Cunha Lopes - Imbrajutnana. 

TMBTTT'IAY-GTJAÇú - corr. ybytu-y-guoç ú . ri o grande 
do ,·ento. 

Foi nssi1n ct(-' llominado pelos cl0n1arcadores de 1750: o 
nnLnnl ri o fla uta Hosa, t1·ibutario do Uruguay, e que era antes 
co nlH'c.ido por Nucora, como se vê : cto Segundo .~farppa do 
f>arar;un,y. da ('d ic,;ão allen1ã, dos doi s 1nappas de D' A. nville e 
do l c t'C(' Íro do Pnt·as-uay. l ,ozano t.ambcm assiln o registrou. 
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iVlillau e Olrnedilla) escreveram em seus mappas Mbutuy. 
No "A1a.ppa ;'.trgentino de 1865, .está escripto - Albutuy, 
engano evidente do copista ou do gravador que tomou por 
A l a letra A1. 

O m esmo aconteceu com outros autores ao escreverem 
o nome do .actual Butuhy, que serve de divisa entre os mu
nicípios de S. Borja e Itaqui , e que nas cartas antigas era de
nominado Mbutuy. 

Azara) o celebre e industrioso chrismador de ri os e 
lugares, escreveu Mbutiay-Mini. 
. IMERI. - Está assin1 registr·ado o nom~ da lagôa Nlirim 
no Ma.ppa das Côrtes. 

INATUI - corr. i-atua-y, rio do cogotc. S. Deopoldo dá 
t'SSa. denominação ao Inhatiun1. Vid. este nome . 

INGAifY - core. iga-y, rjo do ingá, fructa da famili a das 
leguminosas. 

Rio, nasce na encosta oriental da Cochilha Grande, no 
município de Cruz A.lta e corre para SE. até sua emboccadura 
no .J acuhy: depois de um curso de 65 Klms. 

1NHACÁ - corr. y-nhâ-caa, o matto da corrénteza, da 
enxurrada. Figura com essa denominaçã.o · o a.ctual arroio 
S. J oão, affluente da margem -esquerda do Ibicuhy, nas con
cessões de sesmarias feitas, em 1814 a .José Anlouio Bitten
court da Camara, e na de Izabe1 l\!fa.ria da. SiJva., em 1816: 
está cscripto - Inhacan. 

I~I-IACAPETUM - e. inhã-caa-pitú, arroio da arvo1'e da 
casca escura. Nasce este arroio na Coc.hilha do Ji;spi n11ho e 
corre para NO. até sua foz no Piratiny, depois de um curso 
de 55 I<.lms.. segundo DOP., que escreve - Inhacacuitam; 
Cunha Lopes e Selbach, dão-lhe 75 Klms. e escrevem , respectiva
rnente - Nhaeghuitam e Inhacacuitam; Rat. e B. P., cerca de 
65 Klrns. e grapharam Nhacapetum, assim tambem está 
escripto na lei 290 de 3 de novembro de 1854, que estabeleceu 
os limites entre os municípios de S. Borja e Cruz .Alta. Na 
provisão do Vigario Geral, de 8 de março de 1816, que dividiu 
o terri torio missioneiro em 7 Jreguezias, está. escripto - Nha
c.apetú. O mappa. do M·in. Via., registra - Nhacohuitan e dá. 
apenas 37 Klms. para seu curso; Coi. e Nie., dão-lhe ce1·ca. de 
73 Klms. e cscreve1n - Nhacahuitam. O C. Engenharia . 
gra phou ~hacacuilam. 

O Inhacapetum serve de ('iivisa entre o inunicipio de Santo 
Angelo e os de Santiago do Boqueirão e S. Borj a . 

Resende, localisou snas cabecrjras no municipio de Julio 
de Castilhos, cuja extrem o O. fica a 150 Klms. das nascentes 
deste arroio. 

JNHACUNDÁ. - c. y-nhâ-r undá_. a corrPn tc s1nuosa . 
7 
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J\.rroio, nasce na Serrá Luha11crvá, no n1un1c1p io de S. 
!1-,rauc isco de Assis, corre na direcçã,o de N. para S. até a villa 
de S. Francisco, onde. se inflrcl c parn SO. até sua r1nboccadura 
no Ibicuhy, nerto do Passo do BatoYy. Conserva Sf\1JlfH't1 granclP 
quantidade d 'agua. 

Por essa m esn1a cl cnorrii 11ação t'· conhecido um hftnhaclo 
no tnunicipio ele S. Gabriel. 

S. Leovoldo escreveu ln hacundó; 110 mappa da Den1u1·
cação feita em 1759 e 1760, eslá escripto - Nacondá. Diversos 
auto1·es g1·aphararr1 - Nhacunclá . A g1·aphia acüna, ent1 ·etan.to, 
já e1·a usada en1 1'816, r onfornic se vr na co ncessão de se'-in1ariu 
feita a Manoel Prreira da Silva. 

lNI-IACORA ·- e. inhã-r·orá) cnrral d t· aguas. Riu . 11asr" 
no i·i ncão dr igua l no1n e. na Cochil ha de S. Jacob, e cn1·rl' 
na direcção ger.al de NO. atr sua foz no Uruguay, depois de 
un1 curso dt' 1-10 í(lrns. :\o penet1·ar n a matta densa rcccb 1:~ 
as aguas do Buricá, que 111u i lo avolumam as suas. Serve en1 
toda sua extensão ele divisa entre os murii cipios de Palmeira 
e Santo Angelo. 

Com aquella deno1ninaçüo (lXi sle á margen1 direita deste 
rio u1n ald eamento de indios. No segundo e terceiro mappas 
do Paraguay figura o m encionado 1·io con1 o n orne de S. Juan ; 
os de1na rcadores de 1759~ o denominaran1 Pinday, como tan1-
bem o regi stra Millau e o 1l1appa1 Argentino de 1865. Azara, 
escreveu - Mbutiay Guazú ; os demarcadores de 1788, copia-
1·am os de 1759, accresceniando un1 i no fim do nome. Chaqas 
Santos, escreveu - N.hucorii ; Carnargo - Nllocor1) l' M·in. 
Fia.. - Nhavicororá. 

INHr\ CORUrrt- - corr. inhã-corutü, arroio da cor·uja. 
Non1e de dois arroios, Hendo um tributa.rio do Ijuhy. no 

Inu11icipio de Santo Angclo e o outro do Ibicuhy, cm S. ·vicentr. 
Serr~ no primeiro dos n1tuüci pi os n1encio11ados. 
INHAMANDÁ -- c. üi hã-niandá, arroi o do ninho. 
A.rroio aff'lucHLt> do Ibicuhy, no n1unicipio ele Santa Ma.1· ia. 
lNHANCEVÁ - CO'l'r. inhã-cyba, testa da corrente. Ser r~a 

no n1unicipio de S. Francisco de Assis onde nasce o Inha.cunrlú. 
INHANDI.T(1 - cotT. inhã-teyu, corrego do lagarto. 
1\rroio, nasct1 na Serra do Boqueirão no in unic ipio de 

S. Francisco de Assis; corre a principio para SE. e depois para 
S. até sua barra no J aguary. Seu curso é de cerca <le 00 
l{lms. Varela·, Coi. e Nie. ·e Mor. Pinto) escr.evera1n - Inha11-
lejú , Cunuha Lopes - Tnhandiú, e JJ.fontenegro - Inhatejü. 
' ' ide este. uome. DAS.) o localisou n o município de S. Gabriel 
o esse erro foi repetido por Mor. Pinto, não obstant.e ter sob 
seus olhos o n1fl nna d('\ toi. r ~Yir• . 

' ' 

' 

-
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11\lIANDEJ UZIKHO. - Palavra ll ybrida e. de inhã-teyu 
(Lupi. corrcgo do lagarto) + zinho (. ur. di1ninuHivo po rtnguez). 
Pcqueuo arroio lributarjo elo Inhanrhjú: 110 municipio de São 
Fra ncisco de Assis. 

JNHANDlTHY - c . i-nhandú-y, o rio da~ avestruzes ou 
das nranhas, porque nhandú; tamben1 é éH'Hnha E'llJ tupi -
nhandu7Jé, aran ha ch ata; nhandú quiába, teia de aranha. 

O rio 1 nha nduhy nasce por. 2 galho~ na Cochilha de 
Sant'A1111a, 110 município de Quarahy e corre para NO. até 
l'ecc.bor a s aguas de seu primeiro tributa1·io pela margem di
reita, ahi faz uma inflexão pa1·a NNE. e depois de correr. 5 
Klms. , aproximaClarncnte, ent.I»a no lnunicí pio de A1cgrete e 
o atravessa naquella mesma direcção Af<) sna hn rr·a JJ a ma.r-gem 
f'sqnol'(1a ci o lbü'apuit.an. 

Seu leito é a1~enbso e su a co1·1·Pntt·. t.01na gTa11de vPllocidade 
nas cheias. 

Seu curso é de 90 l(lms . ~ segundo Jf ontenegro, Cunha 
Lopes <' Oct. Far. DOP., dá-lhe crrca ct e 88 Klms., Selbarh, 75 
e peJos dados da C. C. G. B . 73 . 

TNHAN'T'EJ(1. - l-\ssim Coi. P Nir>., .l1or. Pinto e Varela, 
<'sci·rvcm o nome do arroio Inhandijú. Essa graphja, ali ás, 
riy rnologjcamente. é a correcta. 

TNfTA·l'IUM - corr. y-nhatyú, arroio do mosquito. 
Nasce este arroio na Cochilha Grande, no muuicipio de 

S. Gabriel e corre para NO. até penetJ·ar no banhado de seu 
non1e, que atraYessa quasi ao meio, na direcção N., que 
depois conserva até desaguar na 1nargem esquerda. do Cacequy. 

S. L eo polclo em seus Annaes, escreveu J natui , mas no 
rnappa que acompanha. a 2/' edição dessa obra. está r egistrado 

J n hatinni. DAS. graphou lnatuhy; Mor. Pinto - rn hatui 
e diz que ,,alguns opi~am que o Oacequi nasce com este nome.'· 
Gay, affi rma. isso e escreve - Inha.tui11. Montenegro e Or;t. 
Far. clão 60 Klms. para seu cu rso: f>OP., crrcn dr 4·6 e Cirnha 
Lo71es, 32. aproximadamente. 

A in da con1 aqu ella denon1iuação l'Xi~lP : co1no fjcou dito. 
11m banhado de cerca de 30 I<lms. de extrnsão, no sentido da 
corrrnte dr suas aguas. por 15 l\:ln1s. de largura. 

E' tambPn1 assim conhecido 11111 sangradouro desse 
han hacto. 

INITA'r u J. - • \ ss irr1 escreveu 111 or. Pinto o norne do arroio 
Tnhal.ium. 

· TNlfAíJ"UIN. Assim Gay esc1·eveu o nome do arroio 
Inhatuim. 

INHO .. VERÁ corr. y-nh11-virá, arroio do campo do 
veado; pode ser ta:mben1 corr. y-nhú-birã ou pirã, J'ormas 
co n traclas d t>. pitanga e nt>sse caso é atToio do campo verm elfü.o. 
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Com essa den ominação existe um arroi o no município de 
Palm.eira. 

TPAIIA - corr.. y-pab-a, o extremo da cabeça do r io. 
Gay, dá essa denominação ao arrojo Imbaha, e traduziu: 

acabou-se, é o ultimo. 
IPAMOROTY - e. ypá-moroty, lagôa de aguas 1nui 

brancas ou crys taliuas. f\ssim DAS. e Citnha Lopes, grapha.m 
o no1ne do arroio Upamoroty. 

A's lagôas dão os indígenas as denominações yupa, ypaba 
ou simplesn1ente ypa, alterado para upa, em vista da confusão 
estabelecjda pela difficel pronuncia do y, que é. como observa 
o autor do Diccionario Portuguez Brasiliano, um son mixto 
e cón fuso e11tre i e mai s u, e que não send o i nem u .. en volYP 
ambos. 

IPANÉ -- contr. y-panerna, a gua ruini. 
Povoad o no rnnnicipi o de ·u ruguayana, séde do o.º 

d istricto. 
Ga'y dá essa denominação a u1n a fflucnte do lbirapuitan. 
S'ilv . Peixoto e Olni edilla, dão .esse nome ao ultimo afflu

en le da 111argem esquerda do lbicuhy . No mappa demonstra
tiv o da linha de operações do exercito imperial, cm 1841, 
está assi m registrado esse arroio, que tambem figura na con
cessã o ele sesmaria feita, en1 1814, a Belchior da Costa Rebollo 
Corrêa da Silva. 

'I'em esse arroi o sua origem n o banhado de igual non1e. 
segundo se vê da concessão de sesmaria feita , tambem cm 
1814, a Manoel Ignacio Alves dos Reis. 

Ainda por aquelle nome era conhecido em 1816, um rincão 
existente entre os arroios Ibirocay .e Ipan é, conform e se vê da 
concessão de sesmaria feHa a J oaquina Mascarenhas Cor1·f'a 
da Silva. 

!PÉ - corr. ·ib-pé, a arvorc ca scuda.. Gen ero de bigo
naceas do Brasil e da Africa. 

Com esse n ome existem: dois morros e dois lugares, nos 
municípios de Conceição do Arroio e T aquary; um lugar Pm 
S. Sepé e um capão em Rio Pardo. 

IPIRANGA - e. y-piranga, 1·j o vermelho. 
t\orne de dois a rroios, sen do um tributario do Cahy 1 110 

nluni cipio deste nome C' o outro no de Gravatahy . Ainda n este 
munic ipio exi ste um . povoado com essa denomin ação. 

f PUJCI-IIN - corr. y-pot-cyn, o filete d 'agua brilhante. 
:'\rroio affluente do Manoá no municipio de S. Borja. 
LPUITAN .- corr'.. y-pitanga rio das pitangas, . ou ver-

m elho, p óde ser tambem corr. y-pytã, agua per·enne, jsto ·é 
arroio que nunca séca. 

Arroio no município de S. Borja .. 

. 1 

4 
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IPUFPANZINI!O. - Palavra hybrida c. ipuitã (tupi ) e 
zinho (suf. diminuitivo portuguoz). 

Arroio no rnunicipio de S. Borja. 
IRAHY - c. ira-y, rio do mel. 
Nome do um dos tributarios do Jacuhy. Er.a assiin ta1n

bem conhecido o actual r.io do Mel, affluente do Uruguay, 
que nasce nos campos de Nonohay, no município de Cruz .l\lta 
e em cuja margem direita existem fontes de afamadas aguas 
mineraes. Nome ele un1 districto municipal de Palmeira 

o 11.0
• 

JRAJ ASSE - e. ira~yacê, a séde do m el ou o luga.I' 
rio mel. 

Monf anhas perto das cabeceiras do Rio Negro. 
IRAPrI'ANGUY - c. ira-pitanga-y, arroio do mel e das 

pitangas; pode ·ign ificar tambem - arroio do m~l verme.lho. 
Preferimos. porém , a primeira traducção, em vista da abun
daucia daqnellas fructas nas margens do arroio que figura 
com aquella denominação na concessão de sesmaria feita em 
1815, a Manocl Godinho Leitão. Esse arroio e hoj e conhecido 
por Guapintaguy, a que Th. Sarnpaio deu a traducção - rio 
dos paus vermelhos.. Impropria porque em .a rnatta que mar
geia esse arroio , compotsa de rnatto carrasquenho, não existe 
madeira vermelha. E ' mais apropriada e significação que lhe 
dá1nos - rio das pitangas, em vi sta da quantidade ele pitan
gueiras que orla1n as margens do m~ncionado arroio, que 
desagua. no QuPahy, poi· duas boccas, sendo uma .natural e 
a outra produzida. pelo erosão das aguas e que tende a 
~nbstituir aquella. 

JRAPó - e. y-r-apó) a agua crescida, a enchente, T h. 
Sampaio. Pode ser tambem. corr. y-ira-pó, rio do mel fino. 
Arroio: nasce na Cochilha de Sant'Ann-0. e corre para SE. até 
sua err1boccadura no Q~arahy. 

IRAPUÁ - corr. y-ira-poã, rio do m el levantado. A 
colm eia dessa. rspecie de abelha é sempre feita no alto das 
o.rvores. Pode ser tambem corr. y-ira-puan, rio do mel de 
favos redondos, por cau sa da f'ór.ma arredondada da colmeia. 

O rio 1rapuá . nasce na serra de Caçapava: no município 
deste nome e corre para E. em um percurso de cerca de 37 
l(lms. e depois para N. até sua barra no Jacuhy, abaixo <lo 
Passo de S. Lourenço. 

E ' navegavel até 10 Klms. acima de sua emboccadura . 
Seu curso é de 110 Khns.) segundo dados da C. C. G. B. ; 

IJOP. dá-lhe 100 Klms., Cunha Lopes, 90 .e Selbach, apenas 53. 
Terr1 como tributarios os seguintes arr.oios: Irapuazinho, 

Cria, Caldeirão e A.ngico e as sangas Palma P Areia. 
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C:un1 a deno1uiuação de l rripuá existe nrr1 di stricto no 
inunicipio de Caçaµava . Vide este nome. 

lR1\PUA!íjINJ:-IO. - Palavra. hybrida, e. irapuá (tupi ) e 
züiho (su f. dhninuitivo port.). Arroio, nasce no n1unicipio ele 
Oaçapava e corre para NE. até sua emboccadura no Trapu á. 
dep ois de urn curso de 36 Klrns . 

IR_l\PUITA.N - córr. y-ira-puitã, rio do 111 P l vermelho. 
Oeno1nino.ção dada ao lbirapil'itã, na concessão d.e sr.smaria 
feita a José de Souza Brasil , em 1814. 

J.RIGUATY. - corr. y-yri-gv,a-ti, agua rio valle cio cacho 
branco. 

Arroio t1·ibntal'io do li rubúcarú ~ no 1nu11icipio d~ San to 
i\ngclo. 

IROI. - c. y-roy, rio d 1agua l'ria. Assim S. l~eopoldo 
<' Camargo, grapharam o 11ome do arroio l rufl:y. 

IRlJBUGUÁ. - co rr. urubú-gua, valle dos urubu8. 
Com essa deno1ninação é assignalado no segundo e no 

tercPiro Jl1appa do Paraguay e nos dois de D' A nville, um lugar 
entr·r dois afl'luentes do ljuhy; provavelmentf' nma fazenda 
dos j esuitas. 

1RlJI-IY - e. y-ro·y, rio d 'agua fri a. f\rroi o, nasce na 
serra da Encruzilhada, no municipio desse nome e corre para 
N. em um perçurso de cerca de 30 Klms. e depois para NO. 
Hté sua barra no · Pequery. Servr de limite enlre os municípios 
rle Cachoeira e Rio Pardo, desde a emb occadura do Palmas, até 
Rua barra. Seu curso é de cerca de 50 Klms. 

ISSACA -- co1-r. yça-cã, ramos seccos ou grave.tos. Arroio 
lrihnta.rio do Cacr cruy. 

PJ1. \BA.Bl~R1\QlIÁ - e. i ta.-bae-bera-quá, pedra do buraco 
das cousas brilhantes. Por este nome. <'• ta1nbe1n conhecicta 
.a sr 1·ra de Baeberaquá , onde nasce o rio Vaccacahy. 

Oct. Far. graphou l tabeberaqitá. 
IT,\ BY - corr. ila-py, pé de pedra. .-\l'roio tL'ibutario do 

Manoá, no municipio de S. Borja. 
lTAOOLO~fY - corr . ita-curu-mi?n, o rnenino de pedra. 
Norne ele do i8 eerros, sendo um no municipio de .Rio 

Pardo e o ou tro no ele S. Gabriel. SP1'ra e morro no ·município 
de Gravatahy . . 

Por essa den om in ação era conhecido, em 1791 , un1 lugar 
na Froguezia de Kossa. Senhora dos Anjos, actual município 
de GravalahY. conforme se vê da concessão de sesmaria feita 
a Sebastião 'Manoel de Santiago. 

ITACORÃ - e . ita-rorá, curral de pedra. Arl'oio no mu
nicipio de S. Borj a, tamb em conhecido por Itaporé. 

ITACURUARÉ - e. itacurú-are) pedra caída . Uha no 
Oru guay, pertencente ao Brasil. 
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r rr,\CURl~Bl - e. y-tacuruba-i, rio elos pedregulhos ou 
<·ascalho!i. Pode ser tambem corr. ita-curuba-í, rio da pedra 
aspera ou granulada: alluzão a uma especie de pedra preta e 
porosu. connnum na região em que corre o Itacurubi, e ah1 
gernlnH·nte conhecida por tacuru, contr. de tacuruba. 

O l laturub'i nasce na vertente N. da serra do Tguariaçá, 
no nnudcip io de S. Borj a ; proximo ás cabC'ceiras d<:' seu con
lraverLPnl.e. o Itu lVlirim , e corre para NNO. até sua foz no Oa
rnaqu1uu, dqJoj fi de um curso de cerca de 55 Klrns., segundo 
OOP. ; (Jtu.nha Laves dá-lhe 60 Klrns. Uct. Far. escreveu Ita
carovy. 

f'PA.IP,\VA --- corr. itaí-pab.a, a estan.cia do pedregulho ou 
do~ !;eixos, ~egundo Th. Sarnpa,io. Diz o mesmo autor: ,,~' 
vocabulo i ndigena para exprimir um banco el e cascalho, ou 
travessão de pedras miudas no lei to d os r·ios. º 

,J. Go nçalves diz que é ,, palavra abanhenga introduzida 
11 0 d ialeclo brasileiro. con1 a significação de - recife que 
atravessa o rio de lado a laclo. Compõe-se, origem pouco 
conh l'cida. dP itá, pedra e ipá -- ipab - ipabn, levantamento , 
r lrvação - r lc, ·ação de p.edra~. 

1~:n1rc 0 8 guaranis. s ignifica si1nplesruente recife. '· . 
rrr ,'\ IP .1-\"V1\ , é uma das denominaçõr · locaes dada á serra 

do Mar, r1n territorio riogrand ense. 
I'rA.L\SSt -- corr. ita-yar:e) m elall cja de pedra, pode ser 

t.ambem o lng-ar das pedras. i\.ssim I' arela e Oct. Far. escrevr'm 
o no1no cll' un1 arroio no rnuni cipio de U1·ugnayana, tributaeio 
do Pi udahv . ., 

r:nnha L opes e DOP.) grapharam Itajassú; vid. este nome. 
r11A.Li\SSll - corr. ita-y-açú, arroio da pedra grande. 
Nasce este arroio na Cochilha de Saut 'Anna e corr.e para 

N. até sua confluencia com o Pindahy. Ass im reunidos se 
ln nçam na m a rgem esquerda do 'roropasso. 

FPt-\JOA - corr. ita-yua, ped.ra do fr·ucto de esph1ho. 
Arroio u f flue11 Le do Uruguay ) pela margcn1 direita. cerca de 
3 Klms. abai xo da foz do Pepery Guaçú; pertence á Republica 
_\ rgrni.i na t' não ao Rj o Grande do Sul. como registraram 
Mor. Pinto e 0 f' t. Far., visto que pelo lralado de 1898 ficou 
estabel('cicl.a a nossa linha divisoria com a mesma Republica, 
pelo rio Cruguar desde a foz do rio Quarah y até a barra do 
Pc1Jery Guaçú. I~ a convenção con1ph~mcnLar de 4 de outubro 
de 1910, li quj dou o trecho <lo rio Uruguay. a partir da l'oz do 
QuaPahy para o S. até a J'>onta S. W. (la Uha chamada Bra
sileira ou elo Quarahy. 

lTAi\tIBJt - e. ·itã-bé., rio <las conchas razas. Arroio. 
nasce no hanhado . de Inhatium e desagua no Santa ~1aria , 
acinH1 do PaRso do Rosario. Vid. ftuzain,r16. 
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I'I1t-\ó - corr. ita-og) casa de pedr'a. Por esse nome era 
conhecido em 1816, un1 arroio al'fluente do Itú, conforme se 
vf> da concessão de sesmaria a Miguel Pereira Simões. 

I'I1APEBUl. - corr. itapeb-y, rio da lage. Está assim 
escripto o nome do Itapevy, nas concessões de sesmaria feitas, 
em 1814, a Maurícia Clara d'Oliveira e, em '181G, a Pedro 
Soares d 'Ol~veira. 

11'APEGUY. - Está a ssim escripto o nome do Itapevy 
na concessão de sesmaria feita , em 1815, a Fidelis José de 
Campos. 

ITAPE\T A - corr. ita-peba) a pedra chata, o lageado, 
a lage. Lagôa nos municipios de Conceição do Arroio e de 
1'orres. 'l'em mais de 90 Klms. de perímetro e 33 de compri
m ento sobre cerca de 7 de largura. E ' navegada por barcos 
de pequeno calado; é abundante em peixes e em suas mar
gens ha muita caça. E' ligada a lagôa de Quadros, por um 
sangradouro. 

Com essa denominação exi ste um morro no município 
de Torres e uma serra no de Cima da Serra. 

Irr'APEVY - corr. itapeb-y) rio da lage. Rio, nasce na 
lagôa Parobé, no J?lanalto da serra do Caverá. Corre a prin
cipio para NE. até a cont'luenc1a do arroio Lageado , onde se 
inflecte para N. tomando depois de pequen o percurso a di
recção prirrlitiva, até se lançar na margem esquerda do Ibicuhy, 
em frente ao cerro do Lo reto e proxin10 da estação da estr.ada 
de ferro de seu nome, no l{lm. 41 O: elo ramal ele Porto Alegre 
á Uruguayana. 

Lin1ita em toda sua extensão, que é de 45 Klms .. os mu
nj cipios de Rosario e Alegrete. rr em matto em ambas as mar
gens, que formam capões de longe em longe segundo a des
cripção do capitão João Rosa da Silva: em o Relato rio qur 
apresentou ao Chefe da C. C. G. B. 

Com aquelle no1ne existe um arroio tribulario do t•io 
Piratiny e que corre entre as estradas S. Ltri z- - S. Borja P 

S. Lui z- S. Nicolau. 
E ' lambem nome de u1n passo sobre o rio acima descri.pto. 

Nesse passo foi preso, em abril de 1837, por ordem de Bento 
Manoel, o brigadeiro Anthero de BrHo, então presidente ela 
Provincia. 

Irr'APITANGtJY - corr. ita-pitang-y, rio da pedra ver
m elha. E' assim escripto por Mor. Pinto e Oct . . Far. o nome 
do arroio Guapitanguy, affluente do Quarahy no município 
de Uruguayana. 

['r ;\PT'J'OCA. \ - - c. itapy-tocái) o curral de pedra. 
Arroio. nasce na Oochilha de Pai Passo e corre para ONO. até 
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sua bar.ra no Uruguay, depois de um curso de 44Khns .. se
gundo dados da C. C. G. B.; DOP. dá-lhe 30 Klms. 

FL1AP0RÊ. - E' tambem conhPcido por este nome o arroio 
ltacorá, no município de S. Borj a. Não achamos etymologia 
conveniente; perece~ porén1 , corr. ita-pora-eyma, pedra do 
se1·tão. 

J'l1APOROiló - corr. ita-pororora,, a pedra estrondante 
ou que arrebenta fazendo ruído. 

Arroio, nasce na Cochilha de seu nome e corre para 
NNO. até sua barra no Ibicuhy, 3 Klms. acima do Passo da 
Canoa , depois de um curso de 44 Klms. segundo os dados 
da C. C. G. B .. DOP.,, que o r cg isLra com o nome de Vitalina,, 
dá-lhe cerca de 45 l\.lms. E' o Guaçú-Boi de Cunha Lopes; 
o Ibirocay-1l!irim,, de Selbach, que dá 30 Klms. para seu curso; 
Oct. Far. registra 25 . Klms. e LAF., 80! 

As antigas cartas de sesmaria. o denominavam l .1:ingui. 
Vid. este nome. 

Com o non1e de l tapororó existem no municipio de 
Alegrete um district.o , o segundo: um cerr.o, uma cochilha e 
um porto no Ibicuhy. 

FJ1J\ PUAN -- corr. ita-poã, a pedra en1pinada, o penedo; 
pód<~ ser· lambem corr. ita-apuã, a pedra r edonda. 

Oistriclo (2.0
) e morro, n o Tn unicipio de Viamão. Ponta 

no Guahyba: na entrada da Lagôa dos Patos, onde exi ste um 
pha rol aos 30° 22' 24" de Jat. S. C' 7° 58' 21" de long. O. do Rio 
de Jaueiro; catópb'ico; luz fixa. ; alcança 12 milhas, foi acceso 
á 1.0 de n1arço de 1860. 

Os demarcador,es de 1759 deram a denorninação de Ita
puan, ao tributa.rio da margem esquerda do Uruguay , que os 
J esui tas ern seu s mappas de 1722 e 1732, denominam Igua
raraµ c e que era a ntes c0nhecido por Tabaty. E' o Mbutuhy 
do XIX seculo e actualmente conhecido por Comandahy. 

Fl'APUCA. - corr. ita-pucú, pedra comprida, roxa extensa, 
barra de ferro. Nucleo colonial, districto e povoado no mu
nicipio da Soledade. 

I'I' APlJHY - e. Ytapú-y, o rio do som do sino; o rio que 
reproduz o som do sino ou simplesm ente - rio do sino. Antiga 
denominaçã.o do rio actualm ente chamado dos Sinos. 

·varias são as versões sobre a origen1 desta denominação. 
Ha quem a explique pela naLureza do leito <lo rio. isto P: 
corrupetela de rio sinuoso. Outros p ensam que provem do facto 
de haverem sido en contrados no leito do rio alguns sinos . 
. Essas explicações nunca nos satisfizeram plenamente. A 
·origen1: v ensa.vamos, deve ser outra, de uma. designação in
dígena. Em docun1entos antigos encont ramo-Jo com o non1c 
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llapuhy. ~nt.re esses documentos n os occorr e agora o alvará 
dC' 1809, que dividiu o Rio Grande do Sul cm 4 rnunicipios . 

lta.puhy) é, corno se vê: o primitivo nome do rio e1u 
·il preço nome esse que foi of ficialmente adoptado e que deve ser 
1·rstabelccido, por amor á tradição. 

Sejamos logicos, razoaveis, visto que não dizemos rio 
dos .h-tCU8, rio das Taquaras, rio da M.atla, rio elos Gravatá8 
l\ si n1 .Jaeuhy, Taquary, Gah y, Gravatahy. AJem disso a de~ 
rlon1in ução liio dos Sinos é uma uota di ssonante na euphonia. .... ,..~ 
1101niual do pentario que forma o b ellissimq largo do Guahyba. \~;, · 
Nfío dovon1os continuar quebrando a liarmoni.a. desses cinco 
11on1Ps, tão sonoros e significativos. 

O l tavuhy nasce no município de Couceição do i\rroio 
(' eorre lia direcçã o geral de L. para O., descrevendo innu
rneras curvas. até a cidade de S. Leopoldo, cuja parte occi
drntal ban ba. Ahi se inflecte para S. até sua emboccadura 
no Gu ahyba, ao N. de P orto Alegre. Oct. Far . dá 191 Klros. 
pa ra seu curso : DOP, calculou em 150 l\.lms.; runha Lopes 
<\ o C. Engenharia) em 125, aproximadamC>nte. 

F,' fra11 ca1nen te navegavel desde sua barra até S. Leo
poldo (' nas cheias, a té o porto da Taquara1 por lanchões. 

Banha, alem do municipio onde lcm origem. os de Santo 
A11lo 11 io da Patrulha, Taquara, S. Leopoldo, S. SPbastião do 
Cnl 1 ~' , Gravatahy e Porto Alegr e. 

Conta entre outros os seguin tes tributa.rios : 
Na ma.rgem direita: .Arr ofo Grande, Figueira, R.ío Rolantel 

corn diver sos .affluentes e os arroios: Açouta Cavallo, Padilha-, 
Santa Maria, eom diversos tributarios que serão n1encio
na.ctos (]Uando tratarmos do município da rraquara, · Arroio 
01·a1HiP (2.0

) Sapyranga, Campo Bom, Sturch , Euzebio, tamben1 
ro nli ecido por W enitz, Cerquin ha, Manteiga. 

Na 1narge1n esqu erda: Garaha, F e1·reira, Pesqueiro , Butiá. 
c:uary, Corvo, Pião, tambem con h ecido por rrhi esen. Padre O'll 

l\rHnsc.\ Carvão, José Joaquim, Cadca. 
I1' APUIT AN - c. ita-pilã) ped ra vermelha. Era por esse 

11on 1e conhecido em 1814, um passo no Ibicuhy, proximo á 
guat·da da Conceição, conforme se v r da concessão de sesmari a 
f'r it u. o Agoslinho de Faria. A . ' 

Pl1A.QlTA.RAXI N[ - e. y-ta.quara-achim, rio da taquara ·;, 
c:rPspa. 

1\ ssin1 Varela escreve o nome dr doi s arrojos ta.n1bem 
con hecidos por Taquaranchim e que são t ribntari os nm do 
Pir·atiny ('. o outro do Ijuhy . 

Trl'AQUARARÉ - e. ita-qv,arate, pico da .Pedra escavada. 
l.1i.1 du1. colonial no Município dr S. Lujz ; ilha <lo {l ruguay. si
llu1da no ret'c~rjdo in1nrici pio. 
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FJ1AQUA.'PIA - e. i ta-qualia, pedra Ji:;Lada ou pintada. 
:\ rroio. nasce na Gochilha de Sant'Anna e desagua na margem 
Psquerda do Upan1oroty 1 depois de um curso de 20 l{lms. ; se
guHcl o os dados ela C. C. G. B. e DOP. Cunha Loves, porém, 
dá cerca de 40 l\lm s. para seu curso. 

Cerro no m unicjpio de Livr.am t> nto, proximo ao banhado 
d<' Cunhapcrú , na lat. S. de ~1 ° ~, 20" e long. O. do Rio de 
.J a11vi "º de 'l ~º 14' 29". Ahi foi pJantado em 1862 o marco in-
1.ernlodio rJ.º 41: da linha dP limiles r nlrc o Brasil e a Repu
blica do Uruguay . . 

Dr::;se cetro se aparta u1na. cochill1a para l .1., que toma 
o non1 0 de Santo Ignacio e se prolonga uté o t'i ncão formado 
pelo ~; Lbicuh ys da Conceição e da A1'n1ada. 

rrr'A(J L; L - c. ita-ky, pedra· de afiar ou aguçacta, segundo 
!1a1·b. Nodrioues e Th. Sampaio. que diz não ser correcto se 
nscrP\'<'t' itaqui, como grralmente s.e faz, porque o u deve ser 
sempre liquicto depois de q. Alf. Car1. diz que é corr. de 
ita-qui, a prdra oscillante. 

T rnporl<-1 nte n1unicipio situado ua região O. do Estado , 
na l'r·ontei ra com a Republica Argentina (Provincia de Corri
r ntrs). Sua sede e na b ella cidade de seu nome, que se a ssenta 
!-'01Tidenlr 11a cochilha do Cerro: sobranceira á villa argentina 
df' Alvear. na ou tra m·argem do caudaloso Uruguay. A cidade 
<1 0 1 lnqn i l<'ve or igem no acampa111ento de uma guarda de 150 
hom ens ahi destacada em 1821 , sob o co1nmando do capitão 
Pires de Ahneida. Foi elevada á cathegoria de parochia sob 
a invocaçào de S. Patricio de Itaqui , pela lei provincial 
n.0 15 de 23 de deze1nbro de 1837 . e á villa em 6 de 
dozernl.H'u de 1-858 (lei provincial n.0 41.9), sendo i.nstallada 
e1n 30 de março elo anno seguinte. Progr ediu T'apídarr1ente e 
fez juz a elevação á cidade, o que foi effectivado pela lei 
n.º 1207, de 3 de maio de 1879. 

Os limites do actual municipio de llaqui são os seguintes: 
ao N. con1 o município de S . Bo1~ja,dcsde a barra do Butuhy 
até o ponlo cm que em erge sua nascen te principal e d 'ahi por 
urna linha secca até a s nascentes do Ilú Mi ri rn ; a L. con1 S. 
rrhiago do Boqueirão, p elo ultin10 arroio <:iLado desde suas 
na scrnles alf> se lançar no rio Itú e depois por este: com 
S. Francisco de A·ssis, até sua barra i1 0 TbiC'uhy, que passa a 
1na rca r os 1 imites a S ., com Alegrete Rté a barra. do Ibirocay 
P conl {Truguayana, até sua f'óz. ~\ O. con1 a Republica Ar
genl.i na, pelo rio Uruguay, desde o ponto eni que recebe as 
agnn s do BuLu hy, até a barra do Ibicuhy. 

o~ Lerc·cnos do rnunicipio são de l'orrnaçiio Lriassica, da 
r.poca rneznioiea ou secundaria. Suas terras são quanto á 
natn1'<'za a.rg'illo-calca rr~as, argf!1o-silicosas. propi·ias para a 
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polycultura. Existem bons campos de criação no Ilincão da 
Cruz e na zona comprebendida entre a cidade e o Passo de 
Mariano Pinto. 

O tcrritorio do municipio é accidentado a noroeste, ondu
lado no centro, plano nas margens do Uruguay e do Ibicuhy 
e pantanoso nas proximidades do leito do Butuhy. Atravessa-o 
de L. para O. a cochilha do Rincão da Cruz, que divide as 
aguas que correm para o Ibicuhy das que avolumam as do 
Butuhy. E' ainda o municipio percorrido por diversos con
trafortes da Serra Geral, que ahi toma as de no mi nações locaes 
de Cochilha dos Mouras ou Serra de S. ThiagoJ com elevações 
maiores de 300 meros, e onde o Itú Mirim tem suas cabeceiras. 
Serra de IguariaçáJ tambem conhecida por S. Thiago. Vide 
aquelle nome. Cochilha do Espinilho e Cochilha Tuparahy. 

Posi ção astronomicq,. - São as seguintes as coordenadas 
ela cidade r de outros pontos do município: 

Cidade (igreja) . . . . . . 29º 07' 27" de Lat. S. e 13º 23' 0:3" de Long. O. 
Càmbahy (barra) .... 29º 07' 10" de Lat. S. e 13º 22' 30" de Long. O. 
Bororé . . . . . . . . . . . . . . 29º 01' 09" 6 ele LaL S. e 12º 42' 54" 56 de Long. O. 
Aureliano Barbosa .... 29º 14' 19" 77 de Lat. S. e 13º 11' '17" 68 de Long. O. 
Itaqui (est. cstr. de fer.) 29º 8' 02" de LaL S. e 13º 22' 57" de Long. O. 
Passo San t.a Maria. . . . 29º 23' 20" de Lal. S. e 13º 29' 110" de Long. O. 
Rodeio (E sLancia Nova) 29º 13' 01" 93 de Lat. S. e 12º 13' 08" 85 de L ong. O. 
Felippe Marques ..... 29º 05' 46" 78 de Lat. S. e 12º 27' 32" 1·1 de Long. O. 
Josephina Dornelles .. 29º 07' 41" 31 de Lat. S. e 'l.2º 58' 38" 27 de Long. O. 
Passo do Mariano PinLo 29º i8' :SO" ele Lal. S. 

liydrogra,ph'ia. - O systema hydrographico do municipio 
pertence á bacia occidental do T~stado. Os trihutarios do rio 
Uruguay são os seguintes: 

a) Rio ButuhyJ qu0 nasce na serra de Ignariaçá e corre 
a principio de N. para S. em um percurso de 26 Klms., isto é, 
até o ponto e1n que recebe pela margem direita o Butuby 
'Mirim, ahi se inflecte para O. até sua fóz. Corre em banhado 
até receber o primeiro affluente pela 1nargem direita, d'ahi 
~m diante é orlado de .matto em ambas as margens até se 
lançar no Uruguay. Conta os seguintes afi'luentes no terri
torio itaqui ense : arroio UguaboiJ que desce da cochilha do 
'Rincão da Cruz. com 20 Klms de curso ; banhado S. Donato, 
que tem origem nos mattos desse nome; banhado Santo 
Chrito que recebe as aguas da sanga Co1·ti ceiras; banhados 
Bororé e da Tigana. Bororé é um veneno violentissimo, com 
que os indios ervam suas flechas. E' o producto do cosimento 
de umas raizes que colhem nos lagos am.azonicos. O preparo 
cabe ás indias mais velhas, que a isso se consagran1 com raro 
estoicisrno, visto que varias são as que n1orr-e1n durante a ope
ração, intoxicadas pelas exhalações do veneno. O padre .João 

.. 
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Daniel e1n seu Thesouro do "A1ax inio Rio .Amazonas, registra 
i ntercssantes pormenores sobre esse veneno. 

b) arroio Passo das Pedras) formado pelo banhado Joa
quim Nunes e que depois de um curso de cerca de 7 Klms. 
corrend o de L. para O. se lança no Uruguay em frente á ilha 
Quadrada. 

e) arroio S. João, correndo na mesma direcção do pre-
cc~d ente, com 12 l{lms. de curso. , 

d) Pintado Grande, corre de ss1~~. para. NNO. e1n um 
percurso de 33 l{lms. E' orlado de matto ern ambas as mar
gens, desde as nascentes até receber o prim<-~i ro affluente da 
.rna rgern esquerda e depois desde a fóz do banhado Pedregal 
aLé· sua emboccadura. Recebe diversos afflucntes, se salien
tando entre elles, na m. d. , o banhado Boa Vista e o corrego 
Pintado; ua m. e. o arroio Ba1·bosa~ gue atravessa o banhado 
do Meio e o banhado Pedregal. 

e) Pintado Pequ eno, com cerca de 6 Klms. de curso e que 
f> deno1ninado lagôa Bonita pela C. C. G. B. 

() Canibahy. Vide este . nome. 
g J Cerro, pequeno corrego com cerca de 6 l{lms. de curso, 

banha a pa rle S. da cidade de I taqui. DOP. o denomina Sanga 
l ioqui, r o C. Engenharia, dá-lhe o nome de Reuno. 

h) Olaria, pequeno curso d'agua, proxi1no á cidade. 
i) ar roio da Cruz, corre de L. para O. até se lançar n o 

Uruguay em frente a ilha de seu nome, depois de um curso 
de 17 l{lms., segundo a C. O. G. B. que o denomina Sanga Preta. 
nr>P., calcula seu curso em 12 Klms., ap1·oxin1adamonte. 

j) Sanga da Divisa. 
lc) Restinga} com cerca de 15 Klms. de curso, corta o 

leito da via ferrea. 
l) arro io Santa 1vlaria, com cerca ele 9 Klms. de curso, 

lrndo um tributario na m. d., o corrego Passo Fundo. 
1n) arroio Laranjito, com cerca de 5 Klms. E' a sanga 

.'i'anta 11-f aria. da DOP. 
n) Franquia, pequeno a rroio com cerca de () Klrns. de 

cnrso. 
o) l bicuhy. ·vide este nom e. São seus tributarias no 

município em apreço, o rio Itú, e os arroios Jacuhy (Vide esses 
nomes) , Joanico, que nasce na cochilha do Rincão da Cruz 
e rumando para S. penetra no banhado de seu nome e o atra
vessando continua na direcção primitiva até sua barra, depois 
de um curso de 25 l{lms., segundo Montenegro. DOP., o con
funde com o S. Fr ancisco, que tambem desce do Rincão da 
Cruz e desagua 6 Klms. acima, depois de um curso de 14 
Klms., a proximada1nente; 1lfariano Pinto) como os precedentes, 
desce das vertentes m erjdionaes da cochilha do Rincão da · 
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Crnz r corre para 80. até sua l'óz, depois ele unt cur·so que 
DOP. calcula em 45 Klms.; i~lontenegro, cm 40 O C. Engenha
ria , o denomina N'io do Salto e calcula seu curRo em 25 I<lms. 
auroximac.lamentc. 

Recehe pela n1argenl esquerda as agnas do han hado de 
seH UOIO(' . 1\ e. e. G. R. o denomina Banhado Grande dos 
Pintos. 

A.inda como tributarios do Ibicuhy em territorio ita
quiensr Pxislrm: arroio Passinho ou banhacto 1lssu1nJJção, 
banhados S. Mig.u,el e Bom Retiro ou Santa Rosa. 

Existem os seguintes passos n este municipio: ltaquj l' 
da Crnz. uo uuruguay; Santa Mai-ia, junto á ponte da via. 
ferrea, Sjlvestre, proximo á barra do Ibirocay, Laur'indo Forte!:> 
e Maria110 Pinto. toctos no Tbicuhy; do 1:lufiuo, Don' Annu 
Hypolito, Botuhy, todos no rio deste no1ne ; Cachoeira, dos 
Goulartes e Itú, no rio deste nome; Baixo, de Cima e Porteira, 
no Ibirapnitan; do T~mprego e do Canella, no Ca1nbahy. 

Exi stem quRlro ilhas no l iruguay qur perlen cem ao mu
nicj pio d!\ ltaqui: ,,Buluhy, situada a 20 1nil has u.ciI1la da cjdade 
de Ttaqui e separada do Uruguay por um estreito canal; cor
responde11do no m eio da iJ ha exj ste un1 ilho te que divide o rj o 
en1 2 canaes, o prirr1eiro rnti·e a ilha e o ilhote, co1n cerca dP 
70 a 80 hr~.ças dr Jargur.a P o segundo entre o m esn10 ilhoto 
e n. inarge1n ·esquerda do Pio: con1 90 a 95 braças ; é á 20 braças 
que começa a cachoeira do Butuhy." (Oct. Far .) . 

Ilha Qu,aidrada, situada pouco acima do Passo das Pedras; 
da.s Palornas, a 3 Klms. de Ilaqui r abaixo do arroio Pintado 
P equeno; da Cruz) em frente á barra do arroio do mesmo nornc. 

Rxiste1n no referido município os seguintes portos flu
via es : Itaqni , Saladeiro Dickson e Pintado, no l Jruguay; Santa 
~1aria e Mariano Pinto, no Ibicuhy. 

O clima. do município é saudave.! ; ahi não existe1n tno
lestias enderr1icas. 1\ emperatura maxima absoluta observada 
de 1914 a 1921, foi el e 41,6 em 20 cte .i anei ro de 10'17 e a mini ma 
de - 3,0 en1 29 de maio dessl' 1nesmo anno. r\ inedia da 
altura das chuvas. ern m / n1, foi de 1540,0, segu 11do as observa
ções feitas de 19 t5 a 1921. 

O n1nnicipio de Ttaqui que é parte integrante do Estado 
do Rio Grande do SnL pertence ao 2.0 rlistricto eleitoral, con1-
posto el e 25 municípios, conforn1e a lei estadoal n.º a208 dn 
27 de dezemJ)T'O de 1916. Pertence á diocese· de Uruguayana. 
E' séde da comarca. de seu nome, que é de 11 entrancia. A 
pr·imeiJ'a <'01narca de ltaqui foi creada. pela lei provincial n.º 
799, de 25 de outubro de 1.872. Em 1.878, lei provincial n.º '1157~ 
de 21 de maio, foi annexada á de Uruguayana. No anno se
guinte. lei n.c 1207. de 3 de maio, foi restaurada~. cm l entra.11cia. 
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Em 19'11. lei n.º '1779, de 8 de novembro, foi elevada á II 
ent.rancia. 

O n1tu1icjpio se compõe de 3 distrietos a<Uninistrativos e 
judiciarias: 1.0 Itaqui, con1 9040 aln1as e 567 Kln1s.2 de su
perfície. creado pela lei p rovincial n.º 15, de 23 de dezembro 
de l837, quando seu territorio pertencia a inda ao município 
de S. Borja ; 2." Itú , com 2946 al. e 3500 Klms.2 e 3.0 Restinga; 
con1 2194· al. e 800 I\.lms.2, creados em 4 de março de 1858. 

O mov imen to do registro civil em 1922, foi o seguinte : 

Nasci
mentos 

Nupcia
lidade Mortalidade População · j 

em 31-12-922 Obítos 1 Casamentos j Nata lidade 

~===-===~===="""=""= 

l!J4 1 61 1 24,61 14 180 349 4,30 13,68 

Em 1890 a população do 1n u11icipio era ele 7870 alma:; 
e en1 1900 de 9185. E a calculada para 1910, pelo p r oc. arith . 
foi de 10 719. 

Sendo a u1·ca do m unicipio de 4~867 Klm s.2, a densidade 
da população, em 1922 era ele 2,91 por J( lm.2 

O numero de predios existentes no municipio em 1899 
era de 1428, sendo 524 urbanos e 904· ruraes ; em 1912 ·a.quelle 
numero se elevou para 1681, sendo 731 urbanos e 950 r uraes. 
E1n 1920 o num ero de p redios u rbanos era de 923, que se elevou 
para 1926 em '1921 e pa1~a 989 em 1. 922. 

!\ popnla çã.o pf\cuarin do 111unicip i o ca lcula <i tt t)m 1~~2, 
foi a seguinte : 

Especie 
Bovi nos 
I~quinos 
lVluares 
Sninos 
Ovinos 
Caprinos 

'Volal 

Quantidade 
298 000 

66 000 

~-- ~ºº 6 600 
186 000 

2200 
563 000 

Valor 

80 396: 000$000 
3 300 : 000$000 

378 :000$000 
231 :000$000 

8 720 :000$000 
22 :000$000 

38-04· 7 :000$000 
~:n t.re os pro duelos agrícolas <lo rnn n jcipio, figura ram 

em 1923, milh o, feijão e batata ingleza . respectivarn ente. com 
1700, 280 e 30 toneladas. 

No quadro da tributação territori al do gstad o, em 192'1 , 
It.aqu i figura entre os municípios do 3.0 grupo, isto é , entre 
os que têm a rea de 400 00 a 500 000 hec tares, da seguinte forma : 

Numero de pro- Arca em Hectares 1 Valor veual Valor modio 
prletnrios 

=-=- 749 490 339 -1~~% 600:334$ i 72$603 -

A receita e despeza do municípi o ·no ret"el'i do anno de 
1921. f'oi ª seguinte : 

• 
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- - - .. - . 
Rt!ceita 1 Despeza. 1 Saldo Saldo de Total Total para 1920 Ordjnaria 1 E~tra- . 1 Ordinaria 1 E~tra: 

ord1nar1a ordmar1a 1922 
- r 

269:486$ , 271:210$ 540:696$ l 19:009$ - 292:636$ ! 267:069$ 1559:706$ 
1 1 

Vias de cornniunicação. - 'l'an to o Uruguay como o 
lbjcuhy são no município de Itaqui francamente navegaveis. 
O terri torio itaquien se é atravess~do de S. a N. pela estrada 
de ferro H. Great Sou thern, que ahi te1n as seguin tes estações : 
Ibicuhy, á. margem do rio de seu nom e no Klm. 138 e a 
21,m54 sobre o n ivel do ma.r ; X arqueada , ligada ao Saladero 
ltaqui, por u1n ramal ; Itaqui, na cidade; Parada Cambahy; 
~ruparahy, Soledade: Recrejo7 Bororé: que é o mais alto ponto da 
r·e f'ericla es trada . 

Diversas estradas ele l~o ctagem cortam o 1nu nicipio errl 
todas as direcções, ligando a séde com o in terior e com os 
segui n tes 1nunicipios : á S. Borj a , pela. estrada de Cim a , com 
11 O Klm s. ; pela estrada da Serra: á S. Francisco de Assis, 182 
Klms. ; á S. Vj cen te, 312; á Ca.cequy, 311 ; á Umbú , 3~~ ; pela 
es trada. geral Passo Santa Maria, á lJruguayana, 106 Klm s. , e 
Li vr.am ento 311 ; pela Encruzilhada das Eguas Marochins, ao 
Povinho, 124 Klms.; á S. Luiz, 231; á S. Nicolau , directa1nente, 
233. passan do por S. Luiz, 271. 

O numero de veh iculos regisLrados en1 19~;2 ora de 137~, 
assi.m discrim inados: autom oveis de passageiros 58; carretas de 
2 rodas 679, de 4 rodas 4; carros de 2 rodas 75, de 4 rodas 8~; 
carroças de 2 rodas 406, de li- rodas o; rliligencia de 4 rodas 1 : 
<«t 1Tetões, 10; ja rdin eiras t 1; aranhas 4, outras especies 36. 

A. t'staçã.o do tel.egrapho em Itaqui, que é de 4.ª classe e 
d ispõe de un-1 ap parelh o A1 or se simples, pertence ao 18.º di s-

. tr icto Lc:legraph ico. Em 19~1 transmi ttiu 7406 telegran1mas, 
eotn 122 689 palavra s e r ecebeu 7144, com 135 ~53 palavras. 
A rrceita foi. ele 24 :725$716 e a despeza de 8 :953$~0o. t\ renda 
do serviço official n1ontou a 6 :538$956. 

Em 1923 contava 18 estabelecimentos de ensino, sendo 
'I collegio elemen lar, 3 escolas isoladas, 8 escolas subven cio
r iarlas pelo govern o esLadual ; 3 municipaes e 3 particulares. 

Eis un1 quadro da instrucção 'ah i n1inistracta : 
• -

Coeffici ente Alumnos Alumnos Alumnos 
População População Alumnos da pop. es- mil tricula- matricula- matricula-

matri- dos para dos em rela-do município · e!ícolar culftdos colar por dos por 1000 em ção a aren. 1000 hab. 1000 hab. idadeescolar do munici~iv 
1 - - -

14 180} 2949 1198 207,96 84,48 406,59 0,6 
1 

por Klm.2 

·' 
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Sobt•e a imprensa do municipio a noticia 1nais antiga 
que Le1nos é do jornal I taquiense, que ahi appar.eceu en1 1876, 
e posteriormente do Alto Uruguay de 1880 a 1881; l taquy) em 
1882; Uruguay, 1884 a 1888; F'igaro 1884 a 1885; Laterna, 1885 
a '1887 ; Gazeta de l laquy, 1888, em 1902 ainda era publicada; 
Vida. 1Vova, 1889; Cidade de l taquy, '1889; Gazeta do Sul, 1888 
a 1889; I mprensa, 1890 ; Gazeta de l taquy (2.ª) , 1890 a 1894. 
Em 1902 ahi eram publica.os o Pharol, Razão, Folha da Tar de, 
Ordem e Gazeta de ltaquy, e em 1922 o Jornal de I taq.uy, 
fundado em 1918 e o Jorrialzinho, fundado em '1921. Ainda ali 
foram publi cados depois de 1890, mas em época que não conse
guiinos constatar os seguintes µeriodicos :- 20 de Sete1nbro; 
Ferrão, Futur o, ·v erdade) Noite e Republi cano, que em 1.919 
ainda era publicado. · 

Existe na cidade o theatro Prezewodowski, construido em 
188~, com lotação para 550 p essoas. 

O edificio do mercado de Itaqui é um dos n1elhores do 
'Ji~staclo; [\ edificação da cidade muito se r ecommenda pelo seu 
valor e hom gosto archi Lectonico; conta alguns pa1acetes. 

TTA RARÉ · - e. ita-raré, a pedra escavada. Bairro da 
c1dade de Santa Niaria. 

ITAROQUB;M - corr.y-toró-qilem,, jorro d 'agua ruidoso. 
Non1e ele uma antiga fazenda no município de S . Borja 

e ele um lugar, conl'orme se vê das concessões de sesmaria 
feHas, em 1815, a José Pereira e a Maria Joanna P ereir a da Silva 

ITA'PY - e. ita-ty, pedra branca . Pequeno arroi o, nasce 
nas p1·oximidadcs do p ovoado de igual nome no n1unicipio 
de S. Luiz Gonzaga e corre para SSE. até sua emboccadura 
no Pirat.iny . 

FT1AYI\ SACO. - Nome porque era conhecida no principio 
do XVII seculo uma região á margem direita do Ibicuhy Mirim, 
onde f oi depois fundada a r educção de S. Migu Pl e que Gue
vara1, cjtado por Teschauer, interpreta por p edra inclinada. 

ITU - e. y-tu, queda d 'agua, o salto a catadupa. Rio, 
nasce na serra de Santiago do Boqueirão, no município deste 
n om e, divisora de suas aguas das do Camaquam do Norte. Corre 
para O. em u1n percursd de 75 Klms. e depois para SSO. até 
su a barr u n o Ibtcuhy, 11 Klms, abai x o da fóz do Ibirapuitarr. 
Seu curso é de 110 Klms., srndo n avPgavel desde a barra até "-' • 
o passo da Cachoeira. 

Serve cte lürdte en t re os munici pios de S. Francisco de 
~\ ssis e do Boqueh'Yão, desde a conflucncia do Ituzinho até re
ceber as agu as do I tú Niirim, e d'ahi até desaguar n o Ibicuhy, 
entre o referido municíp io de S. Francisco e o de I taqui. 

8 
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Sou valle, segu111do Montenegro) ,,é forn1ado a O. pela 
Cochilha do Rincão da Cr.uz ao NON. e NE. pela serra de San
tiago e ao S. pelo 'Contraforte da de S. Martinho." 

Nos mappas antigos figura com o n ome ele Ibipuitan, 
denomiiJõ)ação essa que passou para um de seus tributarios . 
Vid. esse nome. 

Ainda por I tú são conhecidos um ar1·oio, af'fluente do 
Pratiny, no municipio de Santo Angelo e um districto de Itaqui, 
o segundo. 

FJ'U l\1IRIM - c. itu-m'irim) cascatinha, pequena queda 
d'agua, saltinho. Arr.oio, proximo ás cabeceiras de seu contra
vertente - o Itacuruby, corre para SSO., servindo em todo 
seu curso, que é de cerca de 40 I\.lms., de divisa entre os mu
nicípios de Itaqui e Santo Angelo. E' tributario do Itú. 

I'I'UZINHO. - Palavra hybrida, c. itu + zinho. Nome 
de dois arroios tributarios a1nbos da margem esquerda do Itú. 

Nas·cem na serra de Santiago e correm para NO. em um 
percurso de cerca de 22 Klms. cada um. O primeiro, que serve 
de limite, em toda sua extensão, entre os municípios de Santiago 
e S. Francisco, tem sua barra 12 l{lms. acima da emboccadura 
do Santa Rosa; e o segundo 7 Klms, abaixo da fóz do 
Ibipuytan. 

Pl1TJZAINGó - c. ytu-çãingó) salto pendente, salto a 
prumo. 

Impropria denominação dada ao arroio Itambé, affluente 
do Santa Ma.ria. 

A. proposito dessa denominação escrevemos o seguinte 
na Revista dos lvlilitares de fevereiro de 1920: ,,Dissemos acima 
que é impropria a denominação de Batalha de Itu~aingó) e assim 
nos externando contrariamos a injustificavel tendencia dos mo
dernos escriptores patrícios, que copiando inadevertidamente o 
que escrevem os platinos, preferem escrever Batalha de ltuzaingó 
em vez de Batalha do Passo o Rosario ou simplesmente Ba
talha do R osar io. Não damos esta denominação por pueril 
debilidade patriotica, como, sem fuhdamento, pensa o coronel 
argentino Baldrich, mas por amor e respeito á verdade historica 
e á verdade geographica. 

A batalha foi ferida a uns % de legua do Passo do Ro
sar.io, no valle entre as duas lornb-adàs chamadas cochilha de 
Santa Rosa, junto á sanga do Barro Negro, que ficou entre os 
combatentes. 

Um pouco acima daquelle passo desagua no rio Santa 
Maria um pequeno riacho - cerca e 15 Klms. de curso -
que nasce no banhado de Inhatium e que era e ainda é pelos 
habitantes daquella região conhecido por Itambé, corr. itã-bé, 

\ 
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as conchas razas, segundo Th. Sampaio. Assim deve figurar 
nas cartas e diccionarios geographicos e historicos. 

Recebe esse arroio, por occasião das cheias, as aguas da 
'."sanga do Barro Kegro. Os argentinos, porém , chris1naram-no 
·com o no1ne -· Ituzáingó, impropriamente, porqu.e esse termo 
'que é tupi, significa salto a prumo, salto pendente. 

O /també deslisa, vagarosamente., em terreno plano, entre 
rasteiro e denso arvoredo, geralmente chamado matto carras
quenho, e fazendo em todo seu leito, de longe em longe, pe
~l:renas covas, qne n1ais se salientam por occasião da baixa 
das aguas. ·vem dahi, sem duvida, a denon1inação de con
'chas razas, dada pelos i:ndigenàs. 

A dar-se a batalha um nome lócal, PSse nome tem que ser 
forçosamente - Rosario, pelo qual era então conhecida toda 
a·quella zona." 

São de um suelto, da autoria do director da mencionada 
Rtevista, í'elativa ao n1ez de maio do mesmo anno, as seguintes 
Iinhá'S: .. l\iluito se tem escript'o sobro o sítio Pro qu'e, a 20 de 
fevereit·o de 1827, se feriu à batalhà de Ituza1ngó, do Rosal'.io 
óu 'd'o Passo do Rosarib, como já W.e sendo cltàmadâ, depois 
dos trabalh'ós dó sebrétario desta Revísta, tenente Souza Doce.a. 

Vê-se que nei'n 'O pr'oprio nome por que se designá a 
batalha . está isemptó de discordâncias." 

Ultimatltente o Sr. general 'rasso Fragoso ào publícar 
um inte1~essabte e sub'St'ànci'óso trabãlho sobre a mencionada 
batalha, o denominou Bata1hOA do Pàsso do Rosárió. 

O dr .. J. Résende Silvà, àcéitou e tr.anscrevcb em seu 
livro A Fronteira 'dó Sul, o nosso ponto de vista sobre ó 
assumpto. 

No mappa. de Olmerlilla) que é tle 1775, figurá com o 
nome - lttizaingó, o actual Ibícuhy da Armada. 

Oyarvide, r.eproduzido no Atlas de Brabo, tambem assim 
ÇJ denominou. Copiaram-no diversos autores, entre outros 
Guedes M onteirfJ e Cabr'er, de quem, segundo o det:)biniento de 
Parish, Alvear utilizou a Carta, que fôra delineadà em 1802 e 
só impressa 50 annos depois. 

'!erifitla-s~; pois, que o Ititiain{jiJ dé 1827 tiãb é o ri1esmo 
de lioj~. 

O mais antigo mappa em que encontramos o nome Itu-
7.aingó substituindo o de ltámbé, é o do general do exercito 
uruguayo José Maria Reyes, impresso pela primeira vez em 
Buenos Aires, em 1846. 

Saldias, appellidou o ltambé, de Cutizaingó. 
O general Antonio Diaz, na descripção que fez da batalha 

a que nos vimos referindo e pela primeira vez publicada em 
La Nacion de Buenos Aires, de 20 de fevereiro de 1892, diz 
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que na marcha de 19 fez o exercito republicano um alto de 
duas horai:; ,,core.a de Jas quebradas del campo en que se 
LLA1l100 (é nosso o gripho) de Ituzaingó. 

Plegeiro) ao se referir á increteza do local em que se 
feríra a batalha, disse : ,,De nosso lado (argentino ) existem ver
dadeiros di sparates graphicos, que revelam descuidos ou 
ignorancia i nexplicaveis . 

,,Conheço em obras de aulorcs illustres, croquis, em que 
o systema hydrographjco é de pura phantasia. 

E a .isso se tem inadverL:ida senão criminosamente copiado 
no Brasil! E' tempo de acabar· com essa heresia geographica. 

S iugular batalha aquella, em que tudo é falso do lado 
platino : fal ;-;o o n om e, ralsa a vicloria tal qual é cantada e 
falsos os lrophous ! 

fl r--VI. - .\ ssim está escripto o nome do rio Jjuhy no 
mappa de L'l sle, de 1703. 

IVAll'i' - corr.yba-y, rio das fructas. Rio, nasce na .Co
chilha Grande, no município de Cruz Alta e corre para SE. 
até sua e1nboccadura no Ijuhy, depois de um curso de cerca 
de 80 Klms., segundo Cunha Loves: Selbach) dá-lho 82 Klms. 
e DOP.) 75. Serve de limite enlre os munjcipios de Cruz A.lta 
e Ju11 o de Castilhos, desde a barra do J apepó: aLé sua fóz. 

~o mappa ele CalJter e no de Chagms Santos, f'if{ura con1 
o llOm f' - lbirayepiró.. Assim Lambem o registrou S. Leopoldo 
e DAS. escreveu lbirayopiró. Na carta de Chroclcatt vem 
mencionado com o nome - .J aguapcró ou ' ' ah y . 

IV AIACA - corr. yba-yacã, a fructa verde. Cerros si
tuados nas caheceiras do Ibirapuilan. P ertencem ao grupo da 
Serra dos 'rapes. 

Ca margo escreveu Ivaiacú P Mor. Pinto, o repetiu. 
rVIPUITAN - corr. yby-pitã, terra vermelha. Arroio 

no municipio de S. Borja, segundo DAS. 
IVIRAC01\ Y. - Assjm eslá escripto o nome do actual 

arroio Ibirocay, na concessão de sesmaria feita em 1814, á 
Manocl J o8ó Ribeiro de Faria. 

IVOH.A -- alt. y -borã) que é corr. de yporanga, agua bonita. 
Arroio aff'luen le elo Soturno , n o município de Julio de Oastilhos. 

IXINGUI - corr. y-cyn-gitri, arroio do bagre brilhante. 
Está assim r.srripto o no1ne elo Itapororó~ nas concessões de 
sesmai·ia fritas, em 18 14. fi MRnoel Silveira e. cm 18'15. a 
'rhomaz Ferreira ·v alle. 

IYIA . - Está assim registrado o non1e do I juhy no Mappa 
da A1nerica M.<'t·idional de lYAnville. 

IYlJI. - Assim Lozamo escreveu o no1nr do rio 1juhy, 
é essa, a"fiás, etyn1ologicamen to, a graphia certa . . 

--- - -
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