
J. ROMÃO DA SILVA .. 

• • 

Geonoffiásticos Cariocas· . . 

de 

Procedência Indígena 
• 

.. 

• 

(2.ª EDIÇÃO) 

.. 

, 

• 
LIVRARIA SÃO JOSÉ 

• • 



Obras de João Ribeiro que 

serão publicadas pela 

LIVRARIA SÃO JOSÉ: 

PAGINAS DE ESTÉTICA 

FABORDAO 

CURIOSIDADES VERBAIS 

COLMEIA 

NOTAS DE UM ESTUDANTE 

L1NGUA NACIONAL 

FOLCLORE 

• 

Brevemente: 

M úClO L EÃO 

JOAO RIBEIRO, O HOMEM 

E A OBRA 

• 

LIVRARIA sAO JOSÉ 
RIO DE JANEIRO 

...... 



1 
• 

I ' 

' 





GEONOMÁSTICOS 
CARIOCAS 
DE 
PROCEDE:NCIA 

, IND(GENA 



+ 

DO AUTOR : 

.ili emória Histórica sôbre a Transferência da Capital 
do Piauí - Nlinistério da Educação, Rio, 1952. 

Luís Garna e Suas Poesias Satíricas - Liv. Ed. Casa 
do Estudante do Brasil, Rio-Sã o Pau"!o, 1954. 

Fundamentos do Sistema Estatístico-Geográfico 
Brasileiro (Rev. DASP, 1954-55 ) . 

Vida e Obra do Sáb'io Teodoro Sampaio ( con!erên
cia) - Rio, 1955. 

Evolução do Estudo das Línguas I ndígenas no Brasil 
- Rio, 1956. 

Santa Catarina: Geografia, Demografia, Economia 
- Confederação Nacional da Indústria, Rio. 
1960. 

.. 



J. ROMÃO DA SILVA 

Geonomásticos Cariocas 

de 

Procedência Indígena 

{2.ª EDIÇÃO) 

LIVRARIA SÃO JOSÉ LTDA. 
R u a · S ã o J o s é , 3 8 

R I O D· E J A N E I R O - GB .. 

-1962 -

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



' . 



, 

. A memória do ·ms.igne sâbío 

. TEODORO l~ERNANDES SAMPAIO 

as homenagens do Autor. 

GRATIDÃO AOS AMIGO.S: 
\ 

Hugo Ramos Filho . 
Raimundo Magalhães Júnior 
Agripino Grieco 
José Emídio de Oliveira 
Edmundo Castro 

.e 
..i\lexandra H<(l>rtopan 

7 



Há aqui· um sent'imentQJ nacionalista qr,ce se queí1 

integrado e vivido, como a dizer que da raça ame

ricana, vencida, nem tudo se perdeu e que se, no 

sangue dos descendentes, a dosagem diminui a se 

apagar, a memória dos primitivos íncolas perdu

rará com os nomes dos lugares onde a civilização 

ostenta os seus tr:iu.nf os. ~Teodoro Sampaio) 
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Êste estudo de toponímia carioca foi originàriamente inserido, em parter 
nos ns. 153, 154 e 155 do Boletim Geográfic-o, órgão especializado de divul
gação científica do Conselho Nacional de Geografia. 

Na íntegra e e1n forma de livro, foi posteriormente publicado sob os· 
auspícios da Secretaria Geral de Educação e Cultura da Guanabara, pas
sando a constituir o XIV tomo da " Coleção Cidade do Rio de Janeiro",. 
criada e dirigida pelo espírito esclarecido e empreendedor do Prof. Francisco 
Gomes M aciel Pinheiro. 

Achava-se ainda no prelo a edição impressa para a série come·mora
tiva do IV Centenário da Fundação da Cidade, quando o editor Carlos 
Ri beiro, mediante entendimento com o autor, resolveu promover uma. 
tiragem especial da obra para lançamento no mercado. 

A esta, corresponde o volume que agora verm a lume sob embalagem 
diferente, e prestigiada com o timbre idôneo e influente da Livraria 
São José. ,,, 

No livro, que entra, assim, em sua 2.ª edição, procuramos esclarecer à 
luz da etimologia e da semântica tradicionais expressões toponímicas de 
origem autóctone aplicadas às localidades e acidentes geográficos no âmbit~ 
da cidade do Rio de Janeiro, consideradas não só as que aí ainda se con
servam como u:mas tantas, que, tendo prevalecido outrora, foram substi
tuídas por outras ou perderam a razão de ser com o desaparecimento do 
objeto a que correspondiam. 

Compõem-se os Geonomásticos Cariocas de Procedência Indígena de 
duas partes, compreendendo : a primeira, uma exposição i ntrodutória 
desdobrada em dois capítulos, e a segunda, o Dicionário Toponímico, 
constituído de 107 verbetes com explicações etimológicas e indicações de' 
interêsse geográfico, histórico, geológico e biológico. 

* * 

Consigne1nos, ao pé desta breve nota explicativa, os nossos agradeci-
1nentos a todos aquêles que, direta ou indiretamente, colaborarani na:. 



jeitura dêste livro. E, muito especialmente, aos mestres Aurélio Buarque 
de Holanda, Sílvio Fróes Abreu, Afonso Várzea e Dr. Armando iV!adeira, 
os quais, nos ramos das respectivas especialidades, nos deram ajuda 
inestimável. 

Pelo estí·mulo e apoio à tarefa a que nos propusemos, são credores do 
nosso mais profundo reconhecimento os professôres Francisco Gomes 
Maciel Pinheiro, diretor da Biblioteca Estadual, e Flávio Faria, ex-diretor 
do Departamento de Geografia e Estatística da Guanabara, agora profi
cientemente orientado pelo Eng. Abelardo Xavier da Silveira. 

As prestimosas funcionárias do D. G. E. Beatriz Palmeira Bandeira, 
.Neuza Tavares e Ita Alvares do Pinho, e à dactilógrafa da ABM Nílcia 
Ferreira, o nosso rnuitíssimo obrigado. 

0 AUTOR 

.. 
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NOTA PRELIMINAR 

O presente trabalho é fruto de estudos e pesquisas a que durante 
razoável espaço de tempo nos dedicamos, levados pela curiosidade de co
nhecer o significado de expressões toponímicas brasileiras de procedência 
indígena, e bem assim a razão de ser do seu emprêgo .no âmbito do an
tigo Distrito Federal, atual Estado da Guanabara. 

Fixamos aqui algumas definições, .que, embora passiveis de crítica, 
podem orientar um pouco a cornpreensão dêsses significativos têrmos
fósseis, que, falando por uma tradição tipicamente brasileira, também 
muito podem esclarecer sôbre fatos históricos e geográficos, tornando-se 
por isso elementos de grande valia do ponto de vista cientl'fico. 

O assunto é de grande receptividade, não só entre os estudiosos, como 
por parte do público leigo. Mas, se isto já é um motivo que nos anima 
a divulgar a presente contribuição, por ou tro lado não deixa de ser causa 
de apreensões em face do 7ulgamento a que ela fica exposta. 

Versando tema de tal ordem,, tomarnos como princípio a prudência 
no emitir pontos de vista e a simplicidade no dizer. A preocupação de 
nos fazermos compreendidos levou-nos a adotar um critério de exposiçãQ 
que julgamos acessível até aos raciocínios rnenos exercitados. 

A fim de prevenir o leitor quanto aos nossos propósitos e a orien
tação seguida no preparo desta monografia, fizemos preceder os verbêtes, 
relacionados em ordem alfabética, de unia introdução desdobrada em 
duas partes distintas: a primeira, condensando considerações a respeito 
da função e destino de utilidade geográfica da toponímia; a segunda, 
expondo o sentido e os objetivos do livro. 

Considerando serem de boa norma as referências bibliográficas, não 
só as usamos abundantemente dentro dos textos e nos pés de página, ao 
lado de notas elucidativas, como incluímos no fim do volume uma extensa 
bibliografia de obras e documentos diretamente consultados nas fontes ori
ginárias ou de que encontramos indicações em trabalhos de outros autores. 

Ocorre-nos, para encerrar esta nota, aquela história de fundo len
dário, transmitida por Humboldt, e já também contada por Teodoro 
Sampaio, segundo a qual um papagaio, sobrevivente único de tôda uma 
nação indígena aniquilada pela jJeste, na região do Orinoco, conservou-se 
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pousado sôbre as ruínas da aldeia extinta, a repetir indefinidaniente 
um monólogo em linguagem estranha, que ninguém compreendia, nem 
desejava ouvir, por julgá-lo a voz agoureira de um fantasma. E entre. 
tanto o que monologava o louro era, na verdade, um belo e inesquecível 
idilio no dialeto, já desde muito desaparecido, dos Aturés. 

Não sejamos nós essa ave solitária e fiel, que se ouve mas não se 
entende. Falando linguagern aparentemente estranha, recordamos coisas. 
belas que ficaram no passado e que a civilização, embora as desconheça, 
7amais há de esmagar sob os seus triunfos, se a ciência não as ignorar e, 
jJerqutrindo-as, procurar decifrar o 1que, sendo hoje um enigma, foi ou
trora natural e compreensível. 

Guanabara, maio de 1960. 

J. R. S. 

..J 
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Introdução 

foi o emaranhado de infinitos ponnenores que a 

descrição da superfície da terra deve ordenar eni 

séries regulares, antes de tentar qualquer expli

cação geográfica racional,, a toponímia constitui 

1nuitas vêzes um fio condutor de grande utilidade. 

(Camille Vallaux) 





I - FUNÇÃO E DESrfINO DE UTILIDADE GEOGRÁFICA 

DA TOPON1MIA 

A toponímia não é um elemento meramente subsidiário da }-listória,~ 
cujo conhecimento se enquadre mais entre as curiosidades muitas vêzes. 
infecundas da filologia, do que entre as especulações inerentes aos inte
rêsses geográficos. Se é verdade que dela se socorrem vários ramos da
História, as ciê.ncias naturais, e até, como nos indica Bauer, a Sociologia 
e as ciências políticas e económicas, não menos justificável é que a Geo~ 
grafia, reservando-lhe função especial bem definida, dela se utilize com, 
inegáveis proveitos. 

Ciência ela mesma, não surpreende que os geógrafos não só a tenham 
ein. elevado aprêço, mas também se preocupem em dar-lhe um conceito 
mais exato e em-0rdená-la metódica e sistemàticamente. Camille Vallaux, .. 
que a reconheceu como uma das partes mais atraentes da Geografia Des
critiva, chegou mesmo a recomendar que antes de se orientar a Geo
grafia, por via da explicação, se lhe erigisse a nomenclatura. Isso porque,, 
actescentava o autor de Les Sciences Géographiques, "no emaranhado de: 
infinitos pormenores que a descrição da superfície da Terra deve ordenar 
em séries regulares antes de tentar qualquer explicação racional, a topo-· 
nímia constitui muitas' vêzes um fio condutor de grande utilidade" .. 1 

Outro especialista francês, .o Prof. Pierre Monbeig, grande conhe
cedor das nossas coisas e que muito nos tem ensinado acêrca da Geo
grafia dinâmica e aplicada, disso também nos adverte, acentuando: -"Da 
mesma forma que não se podem ter seguros conhecimentos históricoS:" 
sem uma sólida bagagem de datas e de fatos, não se poderia ter _bom 
conhecimento geográfico sem uma base nomenclatura!. Conservando-nos 
nas preocupações utilitárias diuturnas, não esqueçamos que a vida cor
rente requer de cada um ~e nós pelo menos um conhecimento mínimop 

1 camille Vallaux - Les Sciences Géographiques. Paris, 1925, p. 107. 
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da nomenclatura, que é para a ciência geográfica o 1nesn10 que a tabuada 
de multiplicação é para a mate1nática". 2 

Essa utilidade da "ciência dos nomes dos lugares e acidentes", tão 
bem salientada e definida por Vallaux e Monbeig, não a desconhecen1 

<0s nossos geógrafos de campo. E quanto a isso, foi ben1 claro o Prof. José 
Veríssimo da Costa Pereira, ao observar: "A descrição geográfica não 
pode prescindir da nomenclatura, e no Brasil outro seria o seu valor 
tivessem os exploradores saoido ou podido aproveitar a riqueza da ter
minologia tupi-guarani, fruto da observação direta e meticulosa do indí
gena e da sua acuidade para êsse mister, tantas vêzes comprovada pelos 
.estudiosos". a 

Nesta concepção do valor, função e destino de u tilidade geográfica 
.da toponímia, basearam-se os alemães para criar um método de investi
gações que se tem patenteado de grande eficiência e para nós já não 
. .constitui novidade. f;.sse método foi introduzido na América Latina pelo 
Prof. Leo Waibel, que, apoiado nêle, conseguiu resultados surpreen
.dentes em estudos destinados a determinar a vegetação original de Cuba. 
objeto de importante comunicação científica do seu punho, divulgado en1 
1943 numa revista especializada dos Estados Unidos, 4 sob o título "Place 
N ames as an Aid in the Reconstruction of the Original Vegetation 
-0f Cuba". 

Discípulos, no método, do especialista alemão, aplicaram-no con\ 
êxito, posteriormente, no Brasil, os geógrafos do C.N .G. Orlando Vai
-verde, Dora Romariz e Raife Tuile, conseguindo por êsse meio organizar o 
Mapa da Vegetação Original das R egiões Central, Sul e da Mata do Es
tado de Minas Gerais, apresentado como contribuição do nosso país no 
Congresso Internacional de Geografia de Lisboa, em 1949. 

Lembre-se aqui a opinião au torizada de Teodoro Sampaio, que 
-sendo geógrafo, tupinólogo e toponimista exímio, conheceu por expe
·riência própria o quanto vale e representa o topônimo como conduto à 
explicação geográfica. Num exemplo específico para o Brasil, onde no
tável contingente de geonomásticos deriva da língua mais geralmente 

2 Pierre Monbeig - "Os problemas atuais da Geografia" - Boletim 
Geográfico - conselho Nacional de Geografia, ano XII, n.0 122, set.-out. 
de 1954, p . 369 . 

a José verissimo da Costa Pereira - "Desenvolvimento e Fontes da 
·Geografia no Brasil nos Séculos XVI e XVII" - Boletim carioca de Geo
grafia, ns. 1 e 2, 1954, p. 14. 

4 The Geographical Review, vol. XXXIII, n.0 5, N. Y ., 1943, PP. 266 
;a 376. 
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&alada pelos índios, -diz .êste cientista que é perfeitamente possível chegar 
.a conclusões p0sitivas sôbre determinados fatos por meio do conheci
:mento do signilicado ,0u sentido semântico dessas curiosas denon1inações 
..aplicadas pelo gentio ou pelos que, assimilando-lhe o falar, lhe dilataram 
;a influência ·idiomática por t&da a vasta superfície do território nacional. 

É isso .bastante compreensível: .fruto .direto da invenção nativa, ou 
produto de assimilação pelos colonizadores, catequistas .e populaçôes n1es~ 
~tiças que se foram forn1ando ao longo d-0 litoral e no interior, os topô
iJlimos indígenas são geralmente de uma i<mpressionante fôrça descritiva. 
Disso resulta serem também admiráveis definiç-ões sintética-s e expressivas 
do caráter -dos lugares e acidentes a que se aplicam. !E, quando acontece 
'llâo indicarem exatan1ente ·as características do objeto a qu':! correspondem, 
Jen1bram <quase sempre fen.ômenos e coisas com êle condicentes. 

1\ título de ilustração, citaremos os conhecidíssünos geono1ne:1sticos 
,.Nlantzqueira, Guaratiba e Jacarepaguá: o primeiro, dado .a acidentes oro. 
gráficos, mas traduzindo 'dormida ou pouso da chuva'; os dois últin;ios 
correspondentes a acidentes potaruográficos, e expressando, i·.espectiv~-

2Jnent~. 'sítio dos guarás' ~e ~baixa .lagoa .dGS jaca'.[és~·. 

Se, vinculados a fatos ainda hoje observáveis, scrvern êsses onomás
tticos geográficos pelo valor ilustrativo, de interêsse todo especial se re
vestem êles quando se referem a aspectos naturais já modificados. Neste 
illtimo caso, o topônimo, convertido naquilo que Backheuser denominou 
-"',fóssil gó.tic0", .t~r.na-se, juntamente co1n outros elementos informativos, 
1urn excelente auxiliar para a reconstituição da paisagem, exalçando-o, 
~portanto, como muito bem j~í assina-lou o mestre Fábio Macedo Soares, 
.a in1portâ-ncia ·que assume para os ·estudos de fitogeografia. j 

:Fácil é observar, por exernplo, nwna regiãe que te.rn corno caracte~ 
.ristica .marcante a intensidctde ,e variedade .de vegetação, a incidência no 
~mprêgo de nomes de espécies vegetais para indicar ri0s, lagos, vales, 
.serras, pov.oados, etc. Se acaso êsses nomes sobrevivem onde já não há 
'vestígios :daquilo de .que dão idéia, convém .que -se investigue a auten· 
1tic1dade da sua origem e conexão pregressa com .os objetos denominados . 
.Por meit> dessa investigação, a que não devem ser estranhos os critérios 
ireco1nendad0s pt>r !Cholley para ·montagem da própria demonstração geo. 
-gráfica, é que se dbté1n a confirmação dos 'fatos que se pr-ocura deter. 
minar na esfera da Geografia por intermédio do 'que exprimem ou 
recordam os têrmos-lósseis. 

•í Boletim Geoqráfico - Conselho .Nacional .de Geo_gr.af ia - · . Ano XII; 
11.1.0 129, no~ . ...-dez~ .de 1955, :P.- ·1H2 .. 

f 
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Quando ao geógrafo se depara a paisagem desolada de u1na zona. 
sem vestígips de vegetação, mas em cujo..s acidentes ide~tifica o obser~ 
yador denominações como Caetê, Caitê, Cai, Caiabu, Caiporanga, . Caipé,. 
e certifica-se de que êsses nomes são tradicionalíssirnos, poderá ter a con
vicção, ou aceitar como provável, a existência aí,. ~m épocas passadas, de 
um cerrado, u 'a mata densa ou de um erva! abundante, o que, de 
contínuo, pode ser confirmado pela ocorrência de fiólitos nos terrenos. 
da área examinada. 

Aferições idênticas se poderão tirar em relação a um rio que, sendo· 
atualmente de pouco cabeda1, guarda, na designação Paraná, a recor
dação de um grande caudal, ou ainda de un1a planície que, resultando. 
do arrasan1ento de elevações orográficas, conserva no nome lbiapina a. 
denominação própria para terras altas _e des~udas. Há, é be1n verdade,. 
expressões de sentido puramente figurativo, traduzindo estados emocio
nais ou impressões de fundo subjetivo. Assim, por exemplo: ibiporanga,. 
'terra bonita'; anhangabaú, 'bebedouro do diabo'; itanhenga> 'pedra que: 
fala'. Mas ainda nesses casos não são os onomásticos indígenas de todo· 
destituídos de interêsse geográfico, pois, se lhes falta certa coerência 
objetiva em face da ciência.,. sempre- há nêles algo de curioso · e sugestivo 
a valorizá-los. Em certas circunstâncias,. podem mesmo explicar-nos fatos. 
sôbre os quais especulam os geógrafos. O nome I tanhenga, dado a um 
rochedo solitário situado às margens da lagoa da Tijuca, serve-nos de 
exemplo. Literalmente traduzido 'pedra que fala ', indica por essa acepçãcr 
uma constituição geol.ógica, em razão da qual tem a rocha a faculdade 
de emitir ' sons metálicos. · 

Explicações de orden1 geológica e biológica podem-se ta1nbém con-· 
seguir pelo estudo da sen1ântica e da etimologia das palavras indígenas 
combinado com a investigação de fenômenos e modificações ocorridas,. 
próxima ou rernotamente, na superfície da terra, impostas pela dinâmica 
·cta própria natureza ·ou decorrentes da açãe do homem sôbre o ine10· 
físico. 

Se os depósitos fósseis animais e vegetais se pFestam a orientar a 
determinação de p!·inli~ivas ou antigas paisagens fitogeográficas e bio-· 
geográficas, e, conseqüente1nente, os fatos que as condicionaram ecoló
gicamente, o topónimo tradicional poderá auxiliar efic :entemente a 
localização dêsses fósseis~ e, assim, subsidiar recursos de investigação à 
paleozoologia e a paleobotânica. E é aqui que· êsse "fio condutor",. 
também "fóssil gótico" na original definição de Backheuser, atinge o seu 
alto grau de valia cient 'fica insubstimável. 

No Brasil, onde é imenso o legado. de geonomásricos, oriundos da" 
língua dos prímitivos íncolas e em que se reflete a admirável capacidade· 
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.descritiva dêstes, ganharíamos muito com o desenvolvimento de uma 
técnica de aplicação da toponímia co1no ciência auxiliar dos estudos de 
geografia. 

Com estas considerações e em face dêstcs exemplos, ficam demons
trados o valor e importância do topônimo na sua função e destino de 
utilidade geográfica. Resta-nos agora explicar o sentido e os objetivos 
da nossa n1onografia. 

II - SENTIDO E ()13jE1·rvo D :f!STE 'rRABALHO 

Inspirados nos princípios e concepções que acabamos de expor, e 
hâbilitados com o que logramos colhêr nas fontes documentais e aprender 
no colóquio com bons 1nestres, decidin10-nos a elaborar esta monografia, 
na qual fixamos algumas idéias e discernimentos acêrca de u1nas tantas 
questões toponímicas já muito debatidas, 1nas ainda passi\reis de contro
vérsias, e portanto pendentes de solução. 

Atentos ao sempre recon1endftvel espírito de síntese, e usando da
quela cautela que o trato da matéria exige, ocupan10-nos aqui especifi
camente dos geonomásticos cariocas de procedência indígena, procurando 
não só elucidá-los etimologicamente e à luz da semântica, como ainda 
explicar as razões ou prováveis razões de ser da sua aplicação aos lugares 
e acidentes a que correspondem ou corresponderam outrora, em número 
bem elevado, no âmbito d.o anugo Distrito Federal. . 

Pelo tema em si, não há grande novidade no que ora apresenta1nos. 
Dêsse assunto - a toponímia - já muitos se têm ocupado, e não poucas 
são as contribuições que a respeito se conhecem. 

Aí estão, por cxen1plo, os ensa ios pioneiros de Carlos von Martius, 
Frei l;-rancisco dos P razeres Maranhão, António Gonçalves Dias, Ernesto 
Fe1Teira França; os estudos genéricos ou particularizados de Batista Cae
tano, Frederico H artt, Costa Rubim, Freire Ale1não, Barbosa Rodrigues. 
Ermano Stradelli, Couto de l\ilagaJhães, Baurepaire.Rohan, Francisco José 
de Lacerda, Cândido e João l\!Iendes de Almeida., Dias Cabral, Pauâno 
Nogueira, Nfacedo Soares (o Conselheiro), Elias Erckman, Ewerton Qua
dros, R.odolfo Garcia, e muitos outros. 

E há o compulsacfíssímo O Tupi na Geografia Nacional, de Teodoro 
Sa1npaio, que~ captando e desnvolvendo idéias e conhecimentos dos pre. 
decessores, deu u1n sentido inteiramente novo às especulações da espécie, 
subn1etendo a 1nétodo, sob -rigorosos critérios científicos, um gênero de 
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estudo do qual dizia: "por aí anda ao hei.prazer das fantasias de uns 
·e ao desazo de outros. que menos familiarizados com a língua dos pri
mitivos íncolas a deturpam e desfeiam. atribuindo-lhe aos vocábulos acep
ções absurdas ou procurando interpretar aquêles já adulterados pela 
dicção vulgar por processos estranhos às leis glotológicas que regem a 
espécie". G 

Não é só. Cite-se também o que resultou da operosidade dessa 
plêiade de pesquisadores e afeiçoados, que, influenciados princpalmentc 
pelo ensaísta de Evolução Histórica do Vocabulário Geográfico no 
B1·asil, 7 nos deram no decorrer desta metade de século, subsídios exce
lentes, em estudos adstritos à esfera de determinadas unidades federadas, 
dentre os quais sobressaem, além do que se destaca de uma longa série 
~e achegas sôbre questões histórico-etill}ológicas isoladas, devidas a au
tores nacionais e estrangeiros, O Tupi na Geografia do Rio Grande do 
Sul, de João Borges Fortes; O TufJi na Orografia Pe1·nambucana e O 
·1 ·upi na Orografia J\t1zneira, de Alfredo de Carvalho; o Glossário P<'
raense, de Chermont de Miranda; o Glossário Etimológico de No1nes 
da Língua Tu pi na Geografia de Sergipe, de Armindo Guaraná, os Ensaios 
sôbre Alguns 'l·opônimos Pernambucanos, de Mário Melo; O Tupi na 
Geografia Fluminense, de Pedro Guedes Alcoforado; os Vocábulos Indí
genas na Geografia Rio-grandense, de A. D. Pinto; os Topônimos T11pis 
no Maranhão, de Antônio Lopes; A Toponímia Paraibnna de Origern 
Tupi-Guarani, de Leon Clerot. 

No que concerne ao antigo Distrito Federal, se ainda não se em
preenderam realizações de grande vulto, temos além de algurnas pequenas 
relações de vocábulos com explicações etünológicas, como as que se vêem 
apensas às Notas sôbre o Rio de janeiro, do inglês Luccock e ao notável 
trabalho de Magalhães Correia sôbre o "Sertão Carioca". a experiência 
de Agenor Lopes, e1n sua Toponímia Carioca, ensaio interessante 
pelo que reflete como esfôrço de investigação, mas infelizmente preju
dicado pelas incongruências e exageros em que labora o autor, e por
tanto inconsistente face às exigências da crítica especializada. 

H .. etomando agora o assunto nestes Geonomásticos Cariocas de Pro. 
cedência 1 rutígena, fazen10-lo sem convencimento, mas esforçando-nos por 
acertar, ou, pelo menos, arriscando hipóteses, contribuir para que algo 
do que aqui nos preocupa venha a ser melhor esclarecido. 

Procurando decifrar enigmas. que a raciocínios mais atilados tên1 
desafiado, não alin1entamos dúvidas de que pisamos terreno perigoso. 

o Teodoro Sampaio - O Tupi na Geografia Nacional, 5.a. edição -
Câmara Municipal do Salvador, 1955, p. 41. 

7 Te::>doro Sampaio. 
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Valha-nos nisso, porén1, o salvo-conduto' de Batista Caetano: "É neces
sário errar arriscando hipóteses, mas errar co1n a esperança de achar a 
solução e co1n a convicção de que, se tiver errado, outro virá e acertará."$ 

Para chegar aos fins a que nos propomos, utilizamo-nos de farto 
iuaterial coligido nos arquivos, e de obras de autores antigos e modernos 
que ensina1u acêrca de linguística e etnografia indígenas e informam a 
respeito da história, da geografia, da geologia e da biologia da área em 
que se acha compreendida a Cidade do Rio de Janeiro - antigo muni
cípio neutro da Côrtc, desmembrado em 1763 do território fluminense, 
e que, com a inudança da sede do Govêrno Federal para o Planalto 
Central, passou a constituir o têrmo do Estado da Guanabara. 

É assün que, ao lado de A.nchicta, Simão de Vasconcelos, 1.~hevet, 

Lery, Gândavo, Gabriel Soares, e outros que representam as fontes mais 
ren1otas da nossa História e da nossa Geografia, vêem.se aí citados coró
grafos e naturalistas dos séculos XVIII e XIX; tais como Saint-Hilaire,. 
.Aires de Casal, Milliet de Saint-Adolphe, lVIelo Morais, Moreira Pinto, 
John Luccock, etc. E, em pé ~e igualdade, pelo que nos proporcionan1 
de útil com os seus desenvolvidos conhecimentos acêrca do n1eio físico 
e dos aspectos naturais da v<7lha Cidade do Rio de Janeiro, geógrafos e 
geólogos contemporâneos da categoria de Everardo Backheuser, Francis 
K.uellan, Alberto Ribeiro Lamego, Sílvio Fróis Abreu, Afonso Várzea, 
.Betiin Pais Leme e alguns outros. 

Pelo que indicam de interêsse particularmente histórico, tornara1n.se 
p1·estadios, entre outros, os ensaios, memórias e compêndios de Nélson 
de Sena, Vieira Fazenda, Noronha Santos, Morales de los Rios, Gastão 
Cru1s, Sampaio de Sousa, !vlax Fleiuss, João da . Costa Ferreira e Nélson 
Costa. 

Incluindo no plano das nossas pesquisas labôres de gabinete e tra
balhos de campo, perquirimos sôbre tudo quanto se relaciona com o 
passado e · o prese.nte da terra carioca que se nos afigurasse interessante 
e proveitoso. 

Para o _levantamento nomenclatura} foi necessário o exame e cotejo 
de plantas, cartas e mapas gerais e parciais feitos e publicados em dife
rentes épocas, bem como de velhos textos históricos - relações de viagens, · 
crónicas de expedições, epistolas, etc. 

s Batista Caetano de . Almeida Nogueira - "Vocabulário das Pala
vras Guaranis ·risadas pelo Tradutor da 'Conquista Espiritual' - do Padre 
Ruiz Montoya". Anais da Btblioteca Nacional, Rio, 1879, p. 601. 
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Disso resultou a inventariação dos onomásticos geográficos de proce
dência indígena ainda válidos e o conhecimento de uns tantos que, ha
vendo existido outrora, perderan1 a razão de ser com o desaparecimento 
do objeto a que correspondiam na Geografia local, ou foram aí substi
tuídos por outros, não raro inexpressivos, e sem aquela propriedade com 
que o índio. no seu primarismo concepcional, sabia designar os f enô
menos, lugares e acidentes geográficos. 

No tocante ao exame da documentação cartográfica, socorre1no-nos 
das coleções existentes na mapoteca da Biblioteca N~cional, na Diretoria 
de Hidrografia da !\farinha, no Serviço Geográfico do Exército, no De
partamento ae Viação e Obras e no Serviço de Topografia do Departa
mento de Geografia e Estatística da antiga Prefeitura. 

Indicações valiosas colhemos no .. Dicionário Geof{ráfico. Histórico e 
Descritivo do Império, de J. C. R. l\1iÜiet de Saint-Adolphe; nas Notas 
sôbre o Rio de janeiro e Partes Meridionais do Brasil, de Luccock; nas 
Mernórias Históricas do Mons. Pizarro; en1 O Sertão Carioca, de 1\tfaga. 
lhães Correia; e no Dicionário Etimológico de Antenor Nascentes. 

Para as indicações sôbre o meio físico no seu estado atual e seus 
precedentes, foram particularmente prestimosos a Evolução Geoniorfo
lógica da Baía de Guanabara_, de Francis Ruellan; O Distrito Fede'Y.al 
e seus .H..ecursos Naturais, de. Sílvio Fróis Abreu; a Geografia do Distrito 
Federa[ - Os Solos Mais Antigos, de Afonso Várzea, e finalmente a 
tríade de Alberto Ribeiro Lamego: O H 01nem e a Guanabara., O H ome1n 
e a Restinga, O Homem e o Brejo. 

Nas explicações etimológicas apoiamo-nos preferenciahnente no con1-
pilador do Vocabulário das Palavras Guaranis:· _[lsàdas pelo Tradutor da 
•c.:onquista Espiritual' e no autor de O Tupi na Geografia Nacional, 
sem nos eximirmos, contudo, da obrigação de consulta a outras fontes ca
tegorizadas, tais como o Dicionário Português-Brasiliano, atribuído a frei 
Onofre, e que j~ reflete o tupi deturpado do sécülo XVIII; o Dicionário 
da Língua Tupi, de Gonçalves Dias; a Crestomâtia, de Ferreira França; 
o Voca.bulário Português-Nheêngatu e Nheêngatu-Português, dó Conde 
de Stradelli; as Questões Propostas, de Freire Alemão; a Poranduba, de 
Barbosa Rodrigues; e alguns. mais subsídios de idênticos feitio e escôpo, 
que aqui vão levados na devida conta, juntamente co1n os esclareci
mentos lúcidos de especialistas contemporâneos da classe de um Basflio 
de Magalhães, um .José de Sá Nunes, u1n Edehveiss, um Plínio Airosa 
ou um Lemos Barbosa. · 

Quanto ao método interpretativo dos onomàsticos, inclinamo-nos 
para o processo crítico de Teodoro Sampaio, que é o inesmo, em canitcr 
aperfeiçoado, do autor das Questões ·Propostas. 
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Em primeiro lugar .. procedemos .ao reconhecimento e identidade 
do vocábulo, indicando-lhe os sincretismos e acepções correntes, para 
então traduzi-lo ou dar-lhe o respectivo significado. A tradução é feita 
pe'!os elementos aglutinadGs, dedUllind(i)-se do conjunto traduzido a idé1a 
.adequada ou :a delinição própr:ia .oo obje.to a que corresponde o geono-
mástico~ · 

Consoante .os propósitos enunciados e de acôrdo com êste critério, 
estrutura1nos os nossos verbêtes de maneira que possam comportar, numa 
espécie de súmulas ecléticas, o n1aior número possível de elementos in. 
íofmativos sôbre cada um dos tópônitn.Ob e acidentes considerados. A 
.exposição dêsses elementtl>s compreende.: 

.1) preliminar d e explicação etimológica; 
2) tradução e discussão do vocábulo; 
3) indicações de interêsse histórico, geográfico e geológico; 
4) precedentes históricos do .onomástico; 
5) deduções acêrca da razão ou possível razão de ser da denomi

ruiçâo aplic.ada ao lugar ou ,acidente geográfico. 

No registro dos vocábulos adotamos formas simples, já vernaculi. 
zadas, evitando o uso de grafias exóticas, que só consignamos em casos 
especiais, e quando o exige a fid<:lidade na transcriÇão dos textos para 
efeito de comparação e análise crítica, ou. se. -impuser a conveniência de 
respeito a determinadas oonvenções estabelecidas pelos antigos gramá. 
ricos e · escritores da língua para representar ou diferençar fonemas, já 
pela própria natureza do idioma fàoilmente confundíveis. É o caso, 
p or exemplo, do y vogal gutural ou de som semelhante ao ü francês 
.que invariàvelmente emprega1nos para significar água e en1 expressões 
·sufixiantes, como tyba; do i tilado (i) representando o grau diminutivo 
nos substantivos; do e cedilhado (ç) oorrespondente ao_ s brando no 
início de palavras como em .çapé., çapucaia, çapupema, etc. 

·renha-se em vista que alguns dos topónimos de que nos ocupamos 
'São de origem duvidosa ou de suposta influência aloctônica. Assiin, 
por exemplo, B,angu, que se suspeita de ()rigem africana, senão simples
mente corrup.tela .da expressão Bom-Angu, que se diz ter sido epíteto 
de uma prêta velha que se tornou famosa peta excelência do mingau 
que vendia na lecalidade suburbana dêsse nome. 

011tr-0s há que derivam do tupi-guarani, mas se encontram de tal 
n1aneira obliterados por vícios de grafia e de dicção, que dificilmente 
-se lhes pode determinar um sentido definitivo, dando-lhes tradução 
exata. E mesmo muitos daqueles sôbre .os quais já se têm manifestado 
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glotólogos e eti1nologistás respeitáveis ainda nã.0 se pedem. dar. Go1no• 
questões definitivamente · solvidas, tamanhas são as dú:vidas e divergên
cias que em tôrno dêles ainda· pérsistem. Notórios são os casos de Gua
nabara-, C..:arioca e Paquetá,. nomes comuns, qu€ está(). na bôca de todos~. 

e, todavia, ainda sujeitos a controvérsias no. que. respeita ao. significado· 
e mesmo à grafia ... 

Aos erros e equívocos 1nais tradicionais juntan1-se os que se vê1n 
acumulando com o correr dos tempos, as imperfeitas reproduções dos. 
textos . antigos, os descuidos de revisão nos docun1entos impressos, as 
incongruências interpretativas, o. fantasiosismo inusitado,, enfim, os nã0i 
menos graves pecados das adaptações arbitrárias e das non1eações des
conexas. 

Sendo grande a confusão, e de natureza tão co1nplexa quanto deli
cada nas suas infinitas sutilezas:, as quest~s sôbre as· q~ais nos ocupamos. 
neste volume :não podem. ser d<t fácil' solução. E, se a n1aiores perspi
cácías têm elas desafiado, não se devem esperar inilagres do autor dêstes., 
Geonomásticos C..:ariocas de Procedência Indígena, mas apenas um sin,.. 
cero desejo de acertar, arriscando hipóteses e definições talvez vitandas •. 

A nossa presunção não vai além da consciência de têrmos sido ho.:.. 
nesto em nossos propósitos. E esta experiência bastou para que nos. 
convencêssemos de que em. assunto dessa natureza as asserções dificil
mente são definitivas ·e irrefutáveis. É o caso de dizer-se no tupi de 
Pedro Luís Sirnpson: 1 qué· taiaçu hu puniu.mbuca suayia! 9 

A verdade aqui é c0isa relativa: Temeráúo é assegurar q,ue se del.ti 
a última palavra. Uma etimologia que temos corno a mais autêntica ., 
u1na grafia que n0S parece: a mais correta., uma concepção,, enfim, que 
se nos· afigura mais lógica,. podem perder por intein])· a validade ª°' 
descobrir-se um documenta.- mais antigo, ou em face de u1na referência 
que desconhecíamos ou nos passou despercebido. E. então1 teremos de 
admitir a inconsistência da convicção. en1 ·que e1nperrávamos, aban
donar as nossas idéias, e aceita.r outra pre1ni~sa baseada no elemento.< 
novo e último revelado .. 

Teodoro Sampaio, cuja autoridade como tupinólogo é por demais 
conhecida, já chamou ai a:tenção· para êsse fato, c0nfessando,. êle mesmo,. 
que não raras vêzes tivera de reformar o seu pensamento, voltar atrás 
nas suas concepções e refundír os seus tra·oalhos. I1sto se verificou nai 
elaboração de numeroses verbêtes de O Tupi na ·Geografia Nacional:>. 
que, . não obstante, ainda se tornou susceptível de crí.ticas e repaF~,, 

9 Tradução: Aqu.v é. qu:tt: aí porca to11ce @i rll'b<9l~ 
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alguns irreverentes, como os de José Veríssimo, R. von Ihering e, por 
último, 1''rederico Edelweiss, que ainda há pouco, anotando a edição pós
tuma da obra do cientista baiano, nela apontou vários equívocos, de 
que certamente teria sido escoimada pelo próprio autor, vivesse êle para 
revisá-la dispondo dos elementos com que hoje pudemos contar. 

Também Batista Ceatano, considerado em sua época a maior noto
riedade em matéria de lingüística aborígene, cometeu os seus lapsos,. 
e os confessou, justificando dessa forma as próprias deficiências e con
tradições: "No laboratório não procede o químico de outro modo; êle 
tambén1 formula suas hipóteses e procede a ensaios; 1nuitos dêles são im
profícuos, e o investigador ten1 de rejeitar as hipóteses e tem de formular 
outras, inas prossegue, se1npre, porque o seu fito é descobrir a verdade." io 

O nosso objetivo aqui é exatamente êste: perseguir a verdade através. 
do obscuro labirinto dos metaplasmas. Não sabemos, porém, até que, 
ponto nos aproximamos dela. 

: 

io Batista Caetano de Almeida Nogueira - Op . cit ., p . 601 , 
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Dicionário Toponímico 
Uma toponímia do Rio de janeiro, ou de outra 

qualquer cidade é uma história miúda e diver

tida. Tal história ensinará que certos nomes 

impostos não j1egarn e não mudam os outros. 

(A.frânio Peixoto) 
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ACARI - Al t. Cari. No1ne de u1n peixe de água doce (Loricaria Ple
costamus); peixe cascudo, ao qual, dizem, comparavam os tamoios 
os guerreiros encouraçados das guarnições portuguêsas aquarteladas 
na primeira casa de pedra da cidade, edificada na foz do histórico 
rlo Carioca (q. v.) , e que por isso passou a ser cha1nada pelos índios 
o esconderijo dos acaris, isto é, casa (oca) dos homens brancos pare
cidos com o peixe, donde ta1nbém o :iome do rio, extensivo à serra 
de onde êle ve1n. O Conde de Stradelli registra: "Acari - Cascudo, 
peixe roncador", acrescentando que há várias espécies, algumas das 
.quais "revestidas de verdadeiras couraças, duras, cobertas de aspe
rezas'', e q ue, sendo geralmente fitófagos, "vivem de preferência 
.dentro de buracos que encontram nas marge~s dos pequenos cursos 
d'água que habitam, ou no ôco dos paus que nestes se acham caídos". 
Segundo ainda o autor do Vocabulário da Língua Geral Portu

_,gués-Nheêngatu e Nheêngatu.-Português, e1npresta-se também o 
no1ne acari ao sír,1io vulgarn1cnte chamado macaco-inglês, ou seja, 
na ternlinologia científica, Brachieurnus Rubincundus, "casta de 
macaco quase privado de cauda, de tamanho regular, pelâme geral 
fulvo-bruno, e a cara nua e avenneihada ornada de raros pêlos que 
lembram as suíças, de onde o nome vulgar, pela parecença que 
assume corn a caricatura lendária do inglês". 1 

No n1apa do an tigo Distrito Federal, editado en1 1946 pelo Depar
tamento de Geografia e Esta tística da antiga PDF, A cari identifica 
o médio curso do rio Miriti (q . v.), no distrito de Realengo, ou 
seja, a parte compreendida entre o morro da Pavuna (q. v.) e os 

i conde Ermano de Stradelli - "Vocabulário da Língua Geral Por
tuguês-1'.lhe·êngatu e Nheêngatu-Português", R~v. Jnst. B,is_t. Geogr . 
Bras., vol. 158, 1929, p. 361. com respeito ·a este Vocabulario, Teodoro 
'Sampaio nos adverte que o seu autor abusou um tanto da faci}idade de 
.composição e derivação do tupi-guarani, averbando grande numero de 
prolações inexistentes na língua falada no Amazonas . 
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limites setentrionais com o Estado do Rio de Janeiro, inarcado&· 
pelo caudal volumoso que daí demanda para a baía de Guanabara 
(q. v.) já com o nome de São João (de Mirzii) - (q. v.). Há quem 
assegure, porém, tratar-se do afluente do mesmo Miriti, formado
nas proximidades do Campo dos Afonsos, e que atravessa o citado 
distrito coleando ao sopé e por entre as colinas do Casimiro, da 
Estação, da Cruz e Boa Esperança, com a dupla denominação de· 
Maranguá (q. v.) e Sapopemba (q. v.). E, nesse caso, ou o nome se 
duplicara na mesma bacia hidrográfica ou os cartógrafos estariam 
equivocados colocando-o no médio curso do Miriti, quando deviam 
pô-lo junto a um dos seus formadores do alto vale. 

De uma forma ou de outra, o topônimo conduz ao pressuposto de 
que o rio ou o trecho de rio que se chamou Acari fôra viveiro ideal 
e local onde melhor se apanhava o peixe cascudo, inspirador do· 
gentílico inerente aos naturais da antiga capital brasileira. 

ANDARAt - Alt. Andraí, Andr'ay. Corr. andirá-y. Sign. 'rio dos mor-
cegos'. Pode vir também de andirá-i expressando 'morcegos peque
nos', sendo esta a acepção dada para o éumo pelo naturalista Ale-
xandre Rodrigues Ferreira, que gratando o sutixo com y, e1ucida: 
"o mínin10 de todos os morcegos do Pará; vive pelas margens dos. 
rios pregado aos troncos das árvores, donde saem a alimentar se de. 
insetos e frutas silvestres." 2 

Na hidrografia designa.se com êste nome um rio proveniente d<> 
1norro do Excélsior (serra da Tijuca) (q. v.) e que deságua, através. 
do canal artificial do Mangue, na baía do Guanabara (q. v.), em. 
frente à ilhota de Pombeva (q. v.) 

Êsse rio, cuja canalização para refôrço do abastecimento de água à 
cidade foi providenciada, juntamente com a do rio Comprido, ao 
tempo de D. João VI (1809), é o ínesmo que às vêzes aparece nos. 
mapas com o nome de Joana, e que anteriormente se conheceu 
também por Maracanã (q. v.), depois Velho Maracanã, para dife
rençá-lo do outro l\1aracanã, que desce do morro da Boa Vista. 

No orografia, é a denominação de uma serra e respectivo pico de 
culminância, da qual fazem parte as e:evações do Elefante e ·Pedra 
do Perdido (Vila Isabel, Tijuca, Jacarepaguá) (q. v.). 

2 Alexandre Rodrigues Ferreira - "Glossário Brasillco .. , colegido por 
Vale cabra!, in Anais da-· Biblioteca Nacional, vol. I, 1876-1877, p. 180. 

J 
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Não há dúvida de que foi o rio, outrora também bebedouro das. 
maracanãs e covil do vespertílio nas barrocas das suas imediações, 
que deu nome à serra onde deita as suas cabeceiras, e conseqüen
temente ao bairro, que, evoluindo de uma fileira de habitações rudes. 
entre as povoações de Mata-Porcos e a serra da Ti juca, nas ime
diações da frequesia do Engenho Velho, é hoje um dos mais prós
peros e de maior densidade demográfica do Estado da Guanabara. 

ANHANGA .. - Pode ser contração de Anhangab, significando 'diabru
ras', 'artes do diabo', 'malefício', 'assombração'. Mas para o caso
vertente, JJlanda a tradição que se escreva e pronuncie Anhanga,. 
cuja tradução regular é: 'ente ou indivíduo, andante, vagante, va
gabundo'; era como. os .aborígenes designavam o 'diabo', o 'espírito
malígno', 'o agente da fantasmagoria'. 3 

Anhangá, quiçá Anha.nga, é como se chamava um morro, antiga 
ilha contornada pelo riacho Maracanaú (q. v.), que veio a ser seccio
nado co1n a abertura da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e 
em parte arrasado para ceder lugar às edificações daquele logra
douro, e das ruas Fernando Mendes, República do Peru e Duvivier, 
e1n cujas iinediações ainda se lhe identificam restos em matacões, 
isolados e pequenas elevações de constituição biotítico-gnaissica,. 
como as que se vêem junto à piscina do Copacabana Pálace Hotel 
e por traz do Cine Ricamar, no losango formado pelas ruas Ro..;-

3 Segundo Couto de Magalhães (0 Selvagem, pp. 149-150), Anhanga 
figura também na teogonia indígena como o deus protetor da caça,, 
senão crença entre os índios a sua aparição em forma de veado branco 
com os olhos de fogo. Moreira Pinto, nos seus Aponta•mentos para o Di
cionário Geográfico do Brasil (p. 309), registra: "Anhanga - Davam o.s 
índios êste nome ao espírito do mal; compõe-se de anho 'só' e anga
'alma'. Espírito só privado de corpo, fantasma." 

Luis da Câmara Cascudo, supõe o mito zoomorfo de Arihanga de· 
influência aloctônica, e a propósito argumenta: "O anga ou anhanga 
incorpóreo, atormentador dos ameríndios, bem poderá ser, verdadeira
mente, o primitivo mito, único a ser compreendido pelos naturais do 
Brasil durante dilatados anos. O anga assombrador, tido como Jurupari~ 
que preside os pesadelos, parece-me ur-mitus, a crendice ini-cial. Ésse· 
nume, protetor, guia, defensor da caça, leva-me a suspeitar criação afri
cana com adaptação posterior e confusão natural com o mito do anhanga 
invisível, êste genuinamente ameríndio." (L. c. c., "Anhanga, mito de· 
confusão verbal", Rev. Jnst. Hist. Pern., 1934, vol. 32, ns. 151/ 154, 
PP. 75/80) . Corrobora a opinião do folclorista a existência no idioma 
afrieano n'1bunda do substantivo n'nhanga, caça, donde ser possível ter· 
havido uma convergência para o anhanga, deus protet9r da caça, se
gundo refere o autor de O Selvagem. 
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dolfo Dantas, ·Barata Ribeiro, Inhangá ('rio das aln1as') e .A.venida 
Nossa Senhora de Copacabana. 

Designa, igualmente, um vale de rotura, conseqüente de unia falha 
na grande escarpa do morro de São João, na face do Botafogo,, 
cuja ponta, pelo lado Atlântico, avança para os afloranicntos gnais~ 
sicos constatáveis no local onde se ergue o Copacab:ina Pála,ce. 

Segundo o Dr. Armando Madeira, chefe do Serviço de TopogTafia 
do Departamento de Geografia e Estatística do Estado da Guana
bara, a primitiva denominação dêsses acidentes era Inhanga, que 
se pressupõe contração de inhã-anga, significando 'corredeira ou tor
rente fantasma', 'enxurrada do diabo', senão obliteração de inhã
ngab, exprimindo simpiesn1ente 'corredeira'~ no se·ntido de forte 
corrente dágua. 

B 

'BAIACU - i\lt. 1'-1.aiacu. Corr. nibaê-acu. Expressa: 'o quente', 'o ve-
nenoso'. Na ictiologia, é o nome de um peixe muito conhecido 
(f'lectognata Gininodonte), peçonhento pelo seu fel, e que tem a 
faculdade de inflar-se ao calor do sol, ou por sünples fricção da 
pele do ventre. 

Na toponímia carioca, designou uma antiga ilha da baía de Gua
nabara (q. v.), situada ao sul de Governador, e que era a mais 
setentrional do arquipélago em que se alinham os acidentes de 
igual categoria conhecidos pelas denominações de Sapucaia (q . v.), 
Bom Jesus, Fundão, Pinheiro, Pindaís (q. v.), Catalão e Cabras, os 
quais estão sendo ligados por atêrro para condicionar terrenos ú 
.construção da Cidade Universitária . 

.Exames geológicos realizados por Hartt, e nlais recenten1ente por 
Backheuser e Lamego, indicam que esta ilha, como as de1nais do 
arquipélago em aglutinação onde antigamente se explotava pau
brasil, está relacionada com o continente de colinas ou bossas mela. 
nocráticas, isto é, de rochas 1nagmáticas de elevado teor de n1inerais 
escuros. 

Quanto ao nome indígena, terá vindo do peixe peçonhento, abun
dante talvez entre os pitorescos boulders, em que Afonso Várzea 
constatou domínio granítico, e já agora nivelados pela vasta terra
p1enage1n na qual ainda se pode identificar a antiga Baiacu, por urn 
verde penacho de amendoeiras ao longo do depósito de resíduos da 
Sapucaia. (q . v.). 
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RANGU - i \ .credi.ta-..se de procedência africana, E, segundo Afonso 
Várzea, era es.ta a opinião de Basílio de Magalhães. Mas Teodoro 
Sampaio, em O Tupi na Geografia Nacional, registra a palavra 
como corruptela do composto tupi ttbang-ú, traduzindo-a por 'o 
anteparo escuro', 'a barreira negra'. 4 

Nome de uma localidade da zona norte, servida pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil e animada por importante indústria têxtil, 
Bangu designa, na orografia, uma serra vinculada ao grande maciço 
rural da Pedra Branca (Realengo-Jacarepaguá) (q. v.), na qual se 
acham c-0mpreendidos os morros da Bandeira, Monte Alegre, Ba
rata e Sandá. 

Empresta.se também essa deno1nínaçã.o a um rio tributário do Sa
rapuí (q . v.), cuja bacia separa, no setentrí~o caríoca, as formações 
orogràficas da Pedra Branca do grupo destacado Coqueiro-Retiro. 
No Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do 11npério do 
Brasil, de Milliet de Saint-Adolphe, lê-se: uBangu - Povoação da 
província do Rio de .Janeiro na freguesia de Jacarepaguá, regada 
pelo rio do mesmo nome, que é assaz rápido, mas leva mui pouca 
água nos tempos -secos .. ·•• !'S 

í'lo caso de vir do tupi, como quer Teodoro Sampaio, e ter sido 
aplicado segundo o critério indígena, admitem-se para o topônimo 
duas explicações: o escurecimento das camadas estratificadas ou dos 
revestimentos sedimentares da serra, em decotTência da sua compo
sição geológica, e o ensombramento das encostas abruptas daquela 
<Seqüência de morros altamente elevados, de textura gnaíssico-graní
tica com forte intrusão de magmatito, a que Afonso Várzea prefere 
chamar grupo Monte Alegre-Pedra Branca, re5ervando o topônímo 
de origem discutida apenas para a cidade industrial enquadrada 
naquilo que o próprio autor da Geografia do Dístrito Federal deno,.. 
mina de "mamelões do maciço de Jericínõ•• (q . v.). 6 

llROCOiô. Parece.nos corruptela de boré-coyá, significando: 'o que 
~mparelha ou se equípara ao b oré' - alusão ao rumor surdo do 
conhecido instrumento musical dos índios. 

• Teodoro Sampato - O Tupi na Geografia Nacional, p . 179 . 

s J. C. R. Milliet de Saint-Adolpb.e - Dicíonário Geográfico, His
tórico e Descritivo do Império do Brasil~ tomo 1, p . 117 . 

6 Afonso Várzea - Geografia do Distrito Federal .. 2.ª edição . " Co
leção Cidade do Rio .de Janeiro", vol.. l ,, .P-· 66. 
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Designa \}ma ilha setentrional da baía da Guanabara (q. v.), si
tuada mais ou menos ao sul da de Pancaraíba ( q. v .) e à direita da, 
de Paquetá (q. v.). Antiga propriedade de um homem rico que a 
embelezou com magnífica residência ajardinada, es.sa ilha pertence 
hoje ao govêrno que a comprou para acolhida e descanso de visi
tantes ilustres. 

O rumor surdo provocado pelo vento canalizado entre aquela ilha 
e a de Paquetá sugeriu-lhe a denominação indígena,. que atualmen
te, como outrora, pode confirmar a impressão çausada, aos primitivos. 
habitantes da Guanabara. 

Antenor Nascentes, no Dicionário Etimológico> registra: "Borokoó, 
'sussurro', e acrescenta. "O nome explicar-se-ía, por ter sido a 
ilha outrora presídio de ínâios rebeldes. Cria o povo que a noite 
os espíritos dêstes índios vagavam, soltando soluços e gritos". 1 

e 
CABUÇU - Alt. Caboçu. Corr. cab-uçu ou cáua-uçu. Sign. 'vespa gran~ 

de', 'marimbondo'. Teodoro Sampaio identifica também com êsse 
nome 'uma variedade de abelhas', 8 com o que não concorda R. von 
lhering, que a prpósito faz reparos ao verbête correspondente~ cons
tante de O ·rupi ·na Geografia Nacional, nos seguintes têrmos: 
"Vespão,' uma variedade de abelhas~ É uma confusão que , o índio 
não faria; caba significa somente as vespas dotadas de ferrão ~ não 
as abelhas (ira) que são inermes". 9 

· Na orografia, Cabuçu designa uma serra do 111aciço da Pedr~ 
Branca, constituída pelos morros de Santa Bárbara Cab0clos Re-

' ' 
dondo e Cabuçu. 

: , ·Na hidrografia, é a denominação do rio lo que, nascendo na en-· 
costa ocidental do grande maciço, recorta a planície de Campo 

1 Antenor Nascentes - Dicionário Etimológico da L.ingua Portu.
guêsa, p. 52. 

s Teodoro Sampaio - Op. cit., p. 185. 

9 R. von Ihering - Notas às etimologias tupis de Teodoro Sampaio 
- Boletim do Museu Nacional, voL XI, ns. 3-4,, 1935·, p. 59-.. 

10 Afonso Várzea localiza as nascentes mais altas dêste rio em um 
grotão granítico situado a cêrca de, 500 inetros acima da plahiete:· de campo 
Grande, para cujo leste se dirige o caudal rolado sôbre calhas de alca
llcalcogranito das formações. do maciço da Pedra Branca (V'id.. Geografia 
do Distrito Federal, pp. 101 .. 102). 
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Grande, arrastando para. ~ baía de Sepetiba (q. v.), onde tem sua 
foz, pouco abaixo da Ponta dos Ferreiros, o produto ,da erosão car
reado da vertente da montanha. 

Com êste mesmo nome se identificou também ·um ribe.iro situado 
ao norte, e dado por Milliet de Saint-Aciolphe como tributário da 
marge1n esquerda do rio Guandu (q. v.), no território da freguesia 
de l\tiarapicu (q. v,). 11 

Convé.m notar que em Aires de Casal encontramos referência a 
outro rio Cubuçu, · qlie, segundo o corógrafo, "vem qe leste e aflui 
para o rio da Aldeia, que corre quase de sul para norte, recolhen
do-lhe as águas pela direita duas léguas acima d·a foz do Itaboraí, 
que se lhe une pelo mesmo lado". 12 

O nome primi~ivo expficaria a existência do vespão, em colmeias 
abundantes, nas matas e capões das regiões drenadas pelo rio da 
baixada de Campo Grande e seus antigos homônimos do território 

. , de Marapicu e da zona de influência do Itaboraí de que nos falam 
Casal e Saint-Adolph~. 

CABUNGUI - Alt. Cabungi. Magalhães Correia dá para esta palavra 
a interpretação de 'vaso d 'água', 1ª sem contudo precisar-lhe a eti
mologia, com que . também não atinamos para explicá-la com ~sse 
sentido. Desconhecemos os fundamentos dessa tradução. Em Teo
doro .Sampaió o que encontramos com o significado de 'vaso d'água', 
'pote', 'cântaro' é cambuci, corr. cambuchi, de que resultam as alte
rações camuci, camucim, e que também pode proceder de caa-mbocy~ 
('fruto geminado')". 14 No meu entender, tratar-s~-ía de corruptela 
de cabun-gy ou cabun-guir, e neste caso se traduziria, respectiva
n1ente: 'rio das vespas negras' e 'baixada das vespas negras'. 

Havendo, já incorporado aos nossos lexicons, o africanismo cabungo, 
com o significado de 'vaso ou depósito de excremento', pode-se, 
evidentemente, cair eni. confusão, atribuindo ao étimo brasílico 
acepção análoga. 

11 J . C. R . Milliet de Saint-Adolphe - Op. cit., p. 185. 

i2 Manoel Aires de Casal - Corografia Brasílica, vol. II, p. 12 ~ 

1 a Magalhães correia - O Sertão Carioca, pp. 26 e 249. 

14 Vid. Teodoro . Sampaio, O Tupi na Geografia Nacional, p. 188, e 
Batista Caetani, vocabulário das Palavras Guaranis usadas pelo Tradutor 
do 'Conqutsta Espiritual', p. 66. 
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Cabungui, tal como aparece no. mapa do antigo Distrito Federal 
impresso pelo D. G. E. em 1946, designa um morro do sistema oro
gráfico da Pedra Branca, em cuja junção com os acidentes de igual 
categoria denominados Santa Bárbara e Sacarrão confinam ao norte 
os campos de Sernambetiba (q. v.). 

Identifica, igualmente, uma cachoeira formada nos n1esmos campos 
de Sernambetiba, bem como dois filêtes de água orginários das 
vertentes do mencionado morro e captados pelo Vargem Grande, 
centralizador do sistema hidrográfico da bacia que ao sul termina 
na praia barrada a oeste pelos morros de leste do contraforte meri
dional da serra geral de Guaratiaba (q. v.). 

O topónimo, guardada a significação, para nós equívoca, que lhe 
dá Magalhães Correia, ajustar-se-ía, decerto, não só à cachoeira. 
que no caso seria um cântaro quebrado, mas ainda àquele pedaço 
de serra que não deixa de ser também um exuberante manancial 
de águas que hoje dali descem pelos canais artificiais irrigadores da 
baixada onde estão os laranjais e culturas de bananas da baixada 
de Jacarepaguá (q. v.). Mas, se isso pode explicá-lo, resta ·ainda a 
hipótese de serem aquêle morro e os vales dos rios dêle procedentes 
zonas de ocorrência da vespa negra, tal como ocorre no pouco dis
tante Cabuçu (q. v.), a que dão nome os terríveis marimbondos. 

C . .<\CAMBô - Corr . . caá-cambó. Sign. 'remanso de fôlhas ou de mato'. 
Pode ser também obliteração de caaçã-mboi, expressando 'cobra que 
rompe ou atravessa a mata', senão corruptela de caá-cambá, 15 que 
se traduzitia por 'a mata dos negros'. No Dicionário Etimológico 
de Antenor Nascentes lê-se: 11Cacambo s. m. Nome inventado para 
um guarani por Voltaire no Candido, e aproveitado por Basílio da 
Gama (Uruguai, canto II)". 16 

Nome de um pequeno rio da baixada de .Jacarepaguá, designa 
também o riacho de que se origina o rio Andaraí-1\iliriin (Pequeno 
Andaraí) que atravessa a rua Conde de Bonfim, nas proximidades 
do número 161. correndo pelo local onde outrora existiu a chácara 
do Conde de Figueiredo~ 

CAET.E - Alt. Caité. Corr. caá-eté. Sign- 'mata virgem, espessa, verda
deira·, 'fôlha larga·. Pode ser também contração de caí-eté, expres·-

t~ Cambá é têrmo guarani para designar negro africano. Daí, pro
v·àvelmente, a expressão vulgar cambada, isto é, porção de negros. 

1G Antenor Nascentes - Op. clt ., p. 55 . 
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sando 'o grande envergonhado', o 'macaco ·real' - alusão ao mono, 
casta de pequenos macacos Cebus; 11 nome de uma nação indígena 
da falange tupi, que ocupava a costa desde o Paraíba até o rio São 
Francisco, estendendo o seu domínio no litoral por mais de cem 
iéguas. 

Na hidrografia designa um morro de contextura granítica, situado 
no extremo sul do sistema orográfico da Pedra Branca, e que 
forma com as elevações da Boa Vista e das Piabas (q. v.) o con
traforte meridional da grande serra que barra o mar de Jacare
paguá (q. v.) na parte compreendida entre os campos de Sernam
betiba (q. v.) e Grumari (q. v.). 

Donde a denominação geográfica indígena? Da vegetação ·compacta, 
ào símio que os índios chamavam caitê ou da na~o bárbara domi
nadora do litoral leste? 

CAIÇARA - Alt. Caaçara. Corr. caá-içara. Sign. 'cercado de fôlhas ou 
de mato'. Diz-se do tapume de ramagens construído pelos índios 
para proteção das aldeias. L. F. R. Clerot, no Vocabulário de 
Têrmos Populares e Gíria da Paraiba, anota caá-içá, com o signi
tlcado supra, e mais esta acepção regional moderna: "Coberta de 
palha montada sôbre esteios,, construiaa na praia, de propriedade 
coletiva de um grupo de pescadores, onde são guardados ao abrigo 
do sol e da chuva os apetrechos de pesca e onde se fazem os con
sertos dos mesmos". 1s 

Designa uma ilha de cêrca de 10. 700 metros quadrados, situada no 
sul da Lagoa Rodrigo de Freitas, donde também o nome do clube 
recreativo ali sediado. 

CAIUMBÃ - Alt. Cal1nbá. Corr. acãyú-m báb. Sign. 'fim do caju', isto 
é, onde termina o cajual. Pode ser também obliteraç,ão do composto 
acãyú-ybá, expressando 'árvore do caju', 'o cajueiro'. Admite-se ainda 
a procedência de caá-imbáb, exprimindo 'mato crescido ou que cresce 
alto'. 

Antiga denominação do morro atualmente chamado do Barro Ver
melho, situado no pequeno maciço urbano de São Cristóvão, entre 

11 Vid . a propósito Erma.no Stradelli, Vocabulário Português-Nheên
gatu e Nheêngatu-Portugués, p. 392. 

is L. F. R. Clerot - Vocabulário de Têrmos Populares e Gíria da 
Parafba, p. 31. 
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o logradouro dêste nome, as ruas Figueira de Melo, Fonsêca Teles, 
São Luís Gonzaga e a Quinta da Boa Vista. Seria ali, de fato, a 
fronteira da floresta da preciosa anacárdia que dominando nos 
terrenos baixos do litoral desde o morro de São Bento até ao pro
montório de São João, era tão famosa que deu no1ne à antiga praia 
aristocrática do tempo de D. João VI e timbre de nobreza às deno
minações de vielas e estradas que se abriam ao longo dos velhos 
paludes litorâneos, às margens e por entre as colinas, tais como 
Príncipe dos Cajueiros (Senador Pou1peu) e Princêsa dos Cajueiros 
(Barão de São Félix). 

CAJU - Alt. A caju. Corr. a.cã-yú ou caá-y ú. É o pomo da A nacardium
Occid de Lineu, o fruto do acaiutoba, isto é, do cajueiro, que Piso, 
vendo-o abundante no País, considerou "a principal árvore do 
Brasil", dedicando-lhe em sua obra um longo e ininucioso relato. 
,Couto de Magalhães, em O Selvagem, verbeteia: "Acajuá ou caju, 
deco1npõe'-se assim: a fruta, ju an1arela, aca de chifre, fruta a1na
rela de chifre." 19 Antônio Lopes, e1n 1~opônirnos T upis no 1\-fa
ranhão, ad1nite: "caá+yú (mato+a1narelo) 'inato de fôlhas am<J
r elas'; açã+y+u.b (caroço+que+dá), 'o que dá castanhas'". 20 Não 
assegura, poré1n, sejam estas as etimologias mais verdadeiras. E, 
por via de dúvidas, colocada ao lado de cada u1n sinal de inter
rogação. 

Designa urn promontório ligado ao inorro de São João e que fica 
ao sul da ilha da Sapucaia (q. v.). O inglês John Luccock, em 
suas Notas sôbre o Rio· de janeiro, descreve êsse acidente como uma 
"língua de terra elevada e bonita que separa a enseada de São Cris
tóvão da de Maricaná" 21 (queria dizer Maracanã (q . v.) e aludia 
ao local onde deságua o rio dêste nome, que hoje se escoa através 
do Canal do Mangue). Afonso Várzea identificou, na ponta do 
Caju - uma península a que se vincularia1n os calombos dos morros 
da Quinta do Caju, Tavares Guerra, do Arsenal e do Cemitério, 
e, mais alétn, a barreira do Vasco e o 111orro da Quinta da Boa 
Vista. "..':2 

19 Couto de Magalhães - O Selvagem, p. 294. ~ 

20 Antônio Lopes - Topôni·mos Tupis no Maranhão, p. 82. 

21 John Luccock - Notas sôbre o . Rio de Janeiro e demais partes. 
M eriàionais do Brasil, p . 172 . 

:?Z Afonso Várzea - Op. cit., p. 142. ·· '. 
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O nome Caju, extensivo també1n a um bairro decadente da zona 
urbana central, designou uma antiga praia que, tendo sido a mais 
elegante na época de D. João VI, era freqüentada pelos aristocratas 
do tempo, inclusive pelo Príncipe Regente, que, acompanhado dos 
fidalgos da sua côrte, ali comparecia, segundo diz a tradição, "res
guardado de todos os perigos de um banho de mar". Já houve quem 
assegurasse que a razão de ser do topônimo está na semelhança do 
acidente com a castanha do caju. 

CAMBOA TÁ - Alt. Cambuatá, Camuatá, Cambotá. 23 Teodoro Sam
paio, em O Tuj'>Í na Geografia Nacional, registra: "Camboatá s.c. 
caabo-oatá, 'anda pelo mato'. É o nome do peixe (Cataphractu~). 
que se transporta, através do mato, de uma água para outra, por 
ocasião da sêca. Alt. Cambotá, Camuatti". 24 Antônio Lopes, em 
"'Topôninios 1·upís no Maranhão, verbeteia: "Camboatá, Cambuatá, 
C.:aá+Po, Bo+Oatá, Uatá - (Mato+Por+Em+Andar) o que anda 
pelo mato. Por extensão: sujeíto que vive bem com todos. A 
árvore do Camboatá; Trichília Excelsa, Benth. A esta acepção 
não se ajusta a interpretação de Teodoro Sampaio, e sim Acam
buí==.Antan - 'o acambu duro"."' 21> Magalhães Correia, em O Sertão 
Carioca, anota: "Ca..rnbuatá (CujJania Vernalis) árvore Cupania, fa
mília das Capidáceas."' 26 

'.Este têrmo designa um morro isolado existente na divisa dos dis
tritos de Madureira e Realengo, junto ao quál passa o rio Miriti 
(q.v.). 

Para existir o peixe a que se atribuí a faculdade migratória, haveria 
o fenômeno de intermitência potamogrática, característico talvez de 
qualquer pequeno afluente do Míriti, cujas águas, em certas épocas, 
escasseava1n ali pelas imediações do morro, formando arroios nos 
terrenos protuberantes que Backhcuser, em seu n1apa geológico, pu-

23 Diz-se també~ tamõoatá, que não se deve confundir com tim
boatá, de timbó- atã, 'timbo duro, resistente', ou, como diz Costa Rubim, 
'"planta de cujas fibras se fazem cordas'. (Vid. d&te autor Vocabulário 
ae Têrmos .Indígenas e o.utros Introduzidos no uso Vulgar, p. 384) . 

2-i Teodoro Sampaio - Op. cit., p. 188. 

25 An tônio Lopes - Op. cit. , p. 840. 

2a Magalhães Corr.eia - Op . cit . ., p.. 250 . 
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blicado em 1926, figurou como um corredor quaternário, ligando a 
várzea da bacia do mesmo Miriti à baixada de Jacarepaguá (q. v.) 27 

CA.MURIM - Alt. Camarim, Camuri. Corr. Camury. Para TeodorQ 
Sampaio esta palavra identifica o robalo (Sciaena Undecimalis). 
"peixe saboroso de água doce, abundante no vale de São Francis
co". :.:s Rodolfo von lnering, no entanto, diz que há equívoco nessa 
identificação, pois a t:spécie a que se refere o autor de O Tupi na 
Geogrfia Nacional é do gênero Centropomus e não dá em rios de 
água doce, mas no mar, .. entranào na embocadura dos rios apenas 
para desova". 29 Magalhães Correia, por sua vez,. elucida: "Robalo 
- Camuri ou Camorim (Oxylabrax Und'ecimalis Blok) - vive na 
lagoa em águas límpidas,. condição de vida essencial para que sua 
carne seja de bom sabor".ªº No Vocabulário de Stradelli lêem.~; 
"Camury, Camory - Casta de peixe, do salgado". "Camuri - Casta 
de cipó, que dá uma madeira muito leve, de que se fazem bóias . 
. . . A bóia feita com o cipó dêste nome . . . e que é especialmente 
empregada para sustentar o espinel e mesmo um anzol isolado indi
cando onde está fundeado." 3.i 

Com êste nome se designa uma das lagoas da bacia hidrográfica da 
baixada jacarepaguense, cuj,as águas, captadas nos campos próximos. 
e rios que descem das vertentes da serra do Nogueira e da Taquara 
(q. v.), se fundem com as. da lagoa de Jacarepaguá (q. v.) e são 
impelidas para a ponta de Guaratiba (q. v.), ligando.se, no seu 
extre1no ocidental, aos pântanos da Tijuca (q. v.) e formando com 
êstes, pelas linhas de contôrno orográfico, aquilo em que Magalhães 
Correia vislumbrou a curiosa contiguração de um perdigueiro, de 
que a Carnurim (q. v.) apresenta a cabeça, patas dianteiras e parte 
do corpo, o qual, adelgaçando-se no canal artificial, vai formar na 
lagoa da Tijuca e parte trazeira com as patas e cauda respectivas. ~ 

21 Esta concepção do autor de Breve Notícia Sôbre a Geologia do 
D18trtto Federal é contestada por Afonso Várzea ,que a respeito do as
sunto tece consideração às pp. 95/ 96 do livro Geografia do Distrito Fe-. 
derat, negando a existência dêsse corredor quaternário . 

2s Teodoro Sampaio - Op. ci t .. p .. 188 . 

29 R . von Ihering. Notas às etimologias de O Tupi na Geografia 
Nacional de Teodoro Sampaio - BoL Mus. Nac ·» vol .. XI, n.s. 3-4, p. S9. 

10 Magalhães Correia - Op. cit . , p . 5~. 

s1 Ennano Stradelli - Op. cf t., p . 393. 

s2 Magalhães correia - Op. eit:. ,. p . 27 . 

• 



GEONOMÁSTICOS CARIOCÁS DE PR<>CEDÊNCIA INDÍGENA 41'. 

Lagoa de água doce, em contraste com a sálgada e salôbra de ouu·os. 
alagadiços Jocais de formação marinha ou invadidas pelo mar, a. 
Camurim, verdadeira caponga (lagoa de água doce), é realmente 
fértil dêsse saboroso camuri que lhe empresta o nome, e que, como 
quer Ihering, bem padia aí desovar e ser fisgado na foz dos rios. 

Pelo mesmo motivo, Ca1nurim é a denominação também de um rio~. 
cujas águas minam numa espécie de cacimba entre a serra do No. 
gueira e o pico do Sacarrão, e se perdem nos pântanos de J acare-
paguá. 

Ven1 daí, igualmente, o no1ne de um açude e de uma fazenda que 
pertencera a Gonçalo Correia de Sá, e que, por morte dêste (1667)~. 
passou para D. Vitória de Sá, e finalmente, por vontade desta ao 
falecer, ao Convento de Nossa Senhora de 1\i1ont-Serrat. ss 

CANHANHA - No caso de vir de cã-nhaé, con1porta as três seguintes 
interpretações: 1) 'peito vazio'; 2) 'bacia ou panela sêca'; 3) 'conti
nente enxuto'. Contração de caá-nhã-nhaé,, expressa: 'prato de fôlha 
cheii"osa', ou 'vaso, bacia, depósito das fôlhas que cheiram'. Como. 
adaptação de canãnã, designaria uma espécie de tartaruga terrestre. 
Finalmente. como corruptela de caranhanhae, é designativo de uma 
casta de tambaqui (peixe da família dos Caraci·nídeos). 

Nome. vulgar de um peixe encontradiço no ltioral carioca, Canhanha 
designa um aglomerado de pedras insulares situado ao sul da ilha. 
do Governador, e bem próximo da antiga Baiacu (q. v.), na baía. 
de Guanabara (q. v.). 

Indinamo-nos para a hipótese da procedência de caranhanhae e. 
portanto, para a idéia de que foi o peixe que deu nome ao acidente. 

CARAPIA - Alt. caapiá. Entende Stradelli que é simples alteração do 
composto tupi caá-pid7 significando 'erva coração' devido ao for-

a3 Conforme se l'ê no testamento de D. Vitória de Sá, datado de 30i 
de janeiro de 1667, a doação feita por esta ao convento de Mont-Serrat, 
compreendia "tôdas as terras desde o rio Pavuna e o mar, ~rrendo da 
costa de Serttyba com seus montes, campos, restingas, lagoas e rios, exe
cutadas algumas porções doadas anteriormente a outras pêSSoas com oi 
encargo de u'a missa". · 
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mato das fôlhas que lembra o coração. 34 E neste caso é o nome da 
conhecida dorstenia. Teodoro Sampaio admite que pode significar, 
,também, 'o troço, o pedaço'. 35 Pode proceder ainda de acará-piã, 
.expressando 'o acará pintado, cheio de manchas ou espinhento'. 

Designa um morro de cêrca de 100 metros de altitude, vinculado à 
serra do Saco no contraforte ocidental do grande maciço rural da 
Pedra Branca, em Campo Grande. 

·CARAPUÇU - O carapu grande - alusão à casta de peixe. Vem do 
tupi acarapu-uçu. 

Designa uma colina isolada, de cêrca de 100 metros de altura, si
tuada no distrito de Campo Grande, :entre os vales dos rios Cam
pinho e Guandu do ~apê (q. v.), junto à qual passa a estrada Rio
São Paulo. -' 
O topônüno reflete, decerto, as características do n101To que o asse. 
melhariam ao vertebrado aquático. 

CARICó - No caso de ser expressão de origem indígena, pode ser cor
ruptela de caray.có, e, assim, se traduziria: 'roçado dos carats', isto 
é, dos homens brancos, dos europeus, que entre os índios tinham 
também o apelido de caraibas. 

Designa um morro do pequeno maciço suburbáno destacado da 
Misericórdia, na circunscrição da Penha. 

Na hipótese da tradição indígena, o topônimo indica haverem exis
tido ali por perto, talvez mesmo nas faldas da 1nontanha, campos 
preparados pelos colonizadores para produçãó agrícola. E isso é 
tanto mais admissível se considerarmos a qualidade dos solos · locais e 
:a posição do acidente em relação ·ao litoral próximo, ao longo do 
qual, tanto no sentido sul como na direção norte, foram ocupados 
e cultivados pelos portug'uêses os primeiros tratos de terra do ter
i-itório carioca. 

Caricó é o nome pelo qual se identifica também u1na colina seten
trional da ilha do Governador. 

34 Ermano Stradelli - Op. cit :, p. 387. 

35 Teodoro Sampaio - Op. ci t ., p. 192. 

I 
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tCARIOCA - Corr. acary-oca. Sign. 'casa ou viveiro dos acaris' (v. 
Acari). Pode vir também de caray-oca ou caraib-oca, 36 expressando 
'residência ou casa do branco, do cristão, dos astutos, do senhor, dos 
mandões'. 37 Gentílico dos naturais e habitantes da Cidade do Rio 
de Janeiro, parece-nos pacífica, entretanto, a primeira procedência, 
e assim ligar-se.ía o nome à casa de pedra de Gonçalo Coelho, à 
foz do rio Carioca (praia do Flamengo), dita dos acaris, porque nela 
se recolhiam os guerreiros brancos encouraçados das guarnições por
tuguêsas, os quais se comparavam ao peixe que é 'cascudo e ·esca
moso'. ss 

Na orografia designa a serra integrante do cordão orográfico central, 
ern que se agruparn, além da rnontanha de culminância de nome 
idêntico, as elevações de encostas abruptas e formação estatigráfica 
denominadas morros de Queimados, Formiga ou Pedra do Bispo, 
Mesa do Imperador e Prazeres. 

Na hidrografia, é o nome de um rio chamado também dos Caboclos, 
com nascente na face SE da serra da Carioca e foz na baía de 

aG Segundo Batista Caetano (Vocabulário, p. 69), caray é dicção 
:muito espalhada na América do Sul e mesmo do Norte, achando-se o 
.seu radical também no chUii, no kechua e no maya. Entre os para
·guaios, tinha a acepção de 'senhor', o que certamente vem convergir 
-para o carayb (branco, europeu) dos tupis. Nesta concepção basearam-se 
alguns autores para dar à palavra carioca o significado de 'casa do 

'branco'. 

a1 Teodoro Sampaio, em o Tupi na Geografia Nacional (p. 192) 
·registra: '"Carioca, o mesmo que carió ou cariyó; corr . cari-oca ou cari
boc, "o mestiço descendente de branco'. Pode vir ainda de cary-oca, signi
fieando 'a casa do branco, a residência do europeu'." A propósito destas 
etimologias, evidentemente equívocas, Frederico Edelweiss, em notas à 

-quarta edição da obra do tupinólogo baiano, faz os rep·aros seguintes: 
·"Em algumas etimologias tem havido confusão entre oka - casa, morada 
..-- e oka - tirar, arrancar." "Bok {Boka), que aí vem citado, não existe e, 
:assim, só nos resta um único recurso: abandonar as etimologias tão 
preeonizadas pelo autor (Teodoro Sampaio) para carioca e caboclo." 

·"Karaiba é nome que os tupis davam aos grandes feiticeiros e, por ex
tensão, aos europeus. Kariba não existe em tupi. Portanto, se cariboca. 
significa tirado de branco, a form·a original é Karaib-oka, o b pertence 
-no caso ao primeiro étimo. Para carioca essa etimologia do autor é inad-
missível, o que não acontece com akari-oka, refúgio dos acaris." "'Como 
·não existe o têrmo boka - tirar, a etimologia cai por si." (Vid. Frederico 
·Edelweiss, apud Teodoro Sampaio, O Tupi na Geografia Nacional, ed. 
1955, PP. 126 e 192) . 

as A famosa casa de pedra de Gonçalo coelho, que foi a primeira 
·edificação ·civilizada da cidade do Rio de Janeiro, serviu também para 
·assinalar o limite da primeira sesmaria concedida por Estácio de Sá àquele 
-donatário, em 1566. · · · 



44 J. ROMÃO DA SILVA 

Guanabara (q. v.), e de onde primeiro se canalizou água para abas-
tecimento dos moradores da Cidade do Rio de Janeiro. 39 

Assim também se chamou a lagoa que outrora existiu onde é hoje 
a Praça Duque de Caxias, bem como uma ilha ou semi-ilha, na 
qual, segundo o Bispo D. Pedro Leitão, que acompanhou Mem de· 
Sá, o sobrinho do governador-geral - Estácio de Sá - estabeleceu ... 
em 1565, uma comunidade militar, e estêve "combatendo e susten~ 
tando guerrilhas contra os franceses e seus aliados tamoios". 

O topónimo, sob a forma cariobe, já aparece no clássico mapa de: 
'"Thevet, aplicado ao rio. Quanto ao qualificativo, carioca era antes. 
pejorativo, datando provàvélmente do século XVIII a sua genera
lização e aceitação segundo o conceito atual. 40 

CATETE - Para uns, é corruptela de tetetu ou tãytetu, significando
'dente aguçado, pontiagudo', donde o apelido do porco-montês Di
cotyles, vulgarmente chamado caititu, e também do aparêlho cons
tituído de um cilindro de madeira cheio de dentes de metal, ou. 
mesmo de madeira resistente, destinado a triturar mandioca, do qual. 
se faz uso nas farinhadas do sertão nordestino. Para outros, a pa
lavra é contração de caá-etê.tê, exprimindo 'mata verdadeira, ex-· 
tensa'; 'mato denso, cerrado'. Estas são as etimologias e interpre
tações correntes e aceitas pela maioria dos autores. Vale a pena,. 
entretanto, referir a descoberta de Artur Neiva que diz haver en-· 
contrado o vocábulo Catete na revista Africa ~1éd}ica (ns. 11-12~ 

sD As águas do rio Carioca, que antes de serem canalizadas desli
zavam pelos terrenos dos bairros do Cosme Velho Laranjeiras e catete,.. . , 
atribuiam-se grandes virtudes, sendo crença entre os índios que elas· 
davam boa voz aos cantores e aformoseavam as mulheres. Gabriel Soares, 
em 1587, com efeito deduzia: . . . "por isso são os tamoios tidos como. 
grandes compositores de cantigas de improviso." Mais tarde, Rocha 
P1ta retomava o testemunho histórico para explicar a desenvoltura dos 
tamoios na arte das cantigas improvisadas. Em tudo isso se inspirom 
Gonçalves de Magalhães, que em seu poema A Confederação dos Tamoios. 
(p. 20) verseja; 

Ali naquele morro, onde se eleva 
O C<>rcovado pfncaro vent06o, 
Doce e manso desllza.~se o Carioca, 
A cujas margens mlnha mãe C&Dtava 
Tão meatros cant.os, que chorando ouvia, 
E ainda choro coa Jembl'ança dêlea. 

40 Vid. a propósito Antenor Nascentes, Dicionário Etimológico da• 
Língua Portuguêsa, p. 64. 

• 
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1937) como topónimo angolês, adiantando que na Bahia se dá êste 
nome "a espuma que aparece na confecção de azeite de dendê". ·U 

' 
Catete era a denominação de um braço do rio Carioca (q. v.), que 
irrigava terrenos do atual bairro 42 dêsse nome, concorrendo para 
.a formação de um palude ali onde é hoje o Largo do Machado 
(antigamente das Pitangueiras), assim como para o isolamento da 

nesga de terra elevada em que está compreendido o Outeiro d~ 
Glória, parte da qual era contornada pelo curso ~o rio principal, 
constituindo-se, assim, numa ilha. Informam antigos cronistas que 
para se ir dessa ilha, que também se chamou Carioca, ao Botafogo, 
através do Caminho Velho ou do Caminho Novo, 48 tinha-se de 
pagar pedágio para travessia de uma ponte que se elevava sôbre as 
águas da ribeira, ali pelas alturas da Praça José de Alencar, que antes 
de receber o nome e a estátua do romancista de lracema era conhe
cida por Largo do Catete, 44 denominação que também se aplicara 
à ponte, antes chamada do Salem.a por ter sido mandada construir 
por D. Antônio Salema, um dos primeiros donatários de sesmarias 
em território carioca, e governador-geral do Sul, nomeado em 1572. 

CATUMBI - Como corruptela de caá-tumby, traduz-se por 'à beira da 
mata', admitindo-se também a interpretação 'ao pé do monte'. No 
caso de proceder de caá·t-umby, sign. 'mato verde'; 'fôlha azul'; 
'anil'. 

Trata.se d é! antiga denominação do rio Comprido, ou seja, do que 
anteriormente se conheceu por Iguaçu (q. v.), rolado dos grotõe& 
de Dois Irmãos e com foz numa enseada outrora pantanosa da baía 
de Guanabara (q. v.), acêrca do qual escreveu John Luccoc.k: " .. . ~ 

·U Artur .Neiva - Estudos da Língua Nacional, p . 296. 

42 Sôbre o bairro escrevia Aires de Casal. em 1817: "Já faz uma 
l>Orção desta cidade o bairro do Catete; assim chamado dum regato, 
que o atravessa, o qual está a crescer com bons edifícios, e tem uma 
·ponte de cantaria na rua principal sôbre o mencionado regato da qual 
-até o Mosteiro de São Bento há já mais de três quartos de légua norte-sul 
Bem interrupção ." (Corografia Brasílica, tomo II, p . 24). 

43 O Caminho Velho ou da Pedreira correspondia à atual Rua Se
nador Vergueiro. Caminho Novo era a hoje Rua Marquês de Abrantes. 

•t E porque ali próximo, no antigo Largo do Valdetaro, se constnliu 
:a suntuosa residênciá do rico lusitano Antônio Clemente Pinto, que re 
tomou barão de NQva Friburgo, ficou aquela sendo Palácio do Catete. 
nome com o qual entrou para a história da República, sede que foi até 
bem pouc~ do Oovêrno Federal. 
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un1 córrego e111 geral tranqüilo e reduzido, mas co1no recolhe águas-
doutros que .descem das montanhas de ~ndréa (Andaraí), eventual-
1nente, por ocasião da estação chuvosa transborda de seu leito numa: 
torrente turbulenta e destruidora." 45 

Dá-se notícia tan1bém de um rochedo, situado nas proximidades da. 
lagoa da Tijuca (q. v.), assim chamado. 

Aplicou-se primitivan1ente êsse nome a uma povoação estabelecida 
à margern de antigos paludes da zona de influência do baixo vale· 
do rio, posterionnente aterrados, e que evoluiu para o atual bairr0> 
de igual denominação. 

O topônimo pode relacionar-se com alguma espécie vegetal aquática 
abundante na antiga localidade de Catumbi ou ligar-se mesmo ao
itinerário do rio que hoje aeságua através do Canal do Mangue, e 
que, efetivamente, não só lambia as faldas das colinas Santos Ro
drigues, dos Prazeres, Oriente e São Diogo, como beirava matas de 
plantas altas e vistosas, engalanando-se, pelas ribanceiras e margenS> 
baixas, com a relva fresca e ervas suculentas que o ímpeto das águas. 
na estação chuvosa erradicava e levava para o mar. 46 

O acêrto não só desta, mas também da anterior denominação indí
gena do rio, confirma-se melhor nas informações do cientista inglês. 
John Luccock, datadas de 1808, e a que nos reportaremos páginas
adiante, no verbête relativo a Iguaçu, 

CAXAMBI - Corr. caá-çambi. Sign. 'mato trançado' ou 'mata intri-· 
cada'. Pode vir também de caiçã-mbi, comportando a interpretação: 
'borda ou fundo do tapume de ramagens'. 

Designa um morro vinculado à serra do Engenho Velho, no núcleo• 
central do maciço rural da Pedra Branca. 

Denominação também de um bairro da zona norte, situado na cir
cunscrição do l\!léier, 

45 John Luccock - Op. cit ., p. 74 . 

46 J . e. R. Milliet de Saint-Adolphe, no Dicionário Geográfico, His
tórtco e Descritivo do Império do Brasil (p . 257), registra: ... "ribeir~ 
apelidado catumbi, que rega várias hortas e jardins em vales profundos 
por · baixo do aqueduto de santa Teresa ou do Tijuco, e vai misturar 
suas águas às das lagoas que fazem entre o lugar do subúrbio do sel> 
nome e a estrada de São Cristóvão." · · 
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CO~l'UNDUBA - Alt. Catunduba, Cotanduba, Catanduva. C0rr. caatã ... 
dyba. Sign. 'lugar de mato ralo'., 'onde rareia a vegetação'. Pode 
provir também de cuttn-d-yba, expressando 'a árvore de vela', 'o 
mastro ou haste grande'. 41 Esta forma - Cotunduba - é o modo 
pelo qual os francêses grafavam o vocábulo brasílico, 48 a que se 
deu, além dos sincretismos acima indicados, as variantes Cotunguba 
e Gotinguiba. 49 

Designa uma ilha atlântica de cêrca de 90. 600 metros quadrados,, 
situada em frente ao morro do Leme e caracterizada por uma con
textura gnaíssica revestida de vegetação típica de savana, o que talvez 
lhe justifique a denominação indígena. Sílvio Fróes Abreu con
cebe nessa ilh a "um prolongamento para leste de serra formada 
pelos morros dos Cabritos, São João, Babilônia, Leme, Pão de Açúcar 
e Cara de Cão", 50 ao passo que Afonso Várzea a considera "em· 
alinhamento com o arco das Cagarras". s1 Milliet de Saint-Adolphe, 
grafançlo Catunduba, menciona a formação insular do litoral 
atlântico comQ "uma das que estão fora da baía de Niterói" e 
"mais perto do rochedo conhecido com o nome de Pão d 'Açúcar". s2 

CURRUPIRA - Alt. Curupira. Stradelli faz proceder de curumi-pira, 
traduzindo: 'corpo de menino'. sa Diz-se da 'mãe do mato', do gênio 
tutelar da floresta que se torna benéfico ou maléfico segundo as 
circunstâncias. Teodoro Sampaio, em O Tupi na Geografia Na
cional, verbeteia: "Curupira, s. curupyra, 'o chegado', 'o indivíduo 
coberto de pústula'. Nome de um gênio da mitologia indígena, que 

47 Vid. a propósito Teodoro Sampaio - Op. cit., pp . 107 e 194. 

48 Assim aparece na 'antiga planta do Pôrto do Rio de Janeiro que 
acompanha as Memórias de Duguay Trouin, editadas em Paris no ano 
de 1840. 

~9 Vid , a .propósito Antenor Nascentes - Op. cit., p . 82 . 

:>o Sílvio Fróes Abreu - O Distrito Federal e seus Recursos Naturais~ 
p. 77. 

51 Afonso Várzea - Op. cit . , pp . 111 e 113. 

52 J. e. R . Milliet de Saint-Adolphe - Op. cit., p. 257 . 

~3 · Straãelli, no seu · Vocabulário (p . 434), assim o explica: "Figu-t' 
ram-no. como um .menino de cabelos vermelhos, muito peludo por todo 
o . corpo e com a particularidade ·de ter· ·os pés virados para trás e se!" 
privado de órgãos sexuais. A mata e: quantos · nela habitam está debaixo 
da sqa . vigilância .. ·É por via disso que antes das grandes trovoadas se· 
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preside os ~nhos maus e os pesadelos''. IH Couto Magalhães, por 
seu turno, elucida: "Segundo a teogonia indígena, Curupira é um 
dos deuses submetidos a ]aci (lua). É o deus protetor das florestas. 
As tradições . representam-no com um pequeno tapuio com os pés 
voltados para traz e sem os orifícios necessários para as secreções 
indispensáveis à vida, pelo que a gente do Pará diz que êle é ma
ciço''. 55 

Designa a pequena baixada litorânea, situada a direita da restinga 
de ltapeba (q. v.), entre os morros do Rangel e do Caetê (q. v.), 
limitando-se ao sul con1 a praia de Sernambetiba ( q. v .). 

G 

tGAMBOA - O mesrno que camboa. 56 Corr. caá-mbó. Diz-se do cer. 
cado de ramagens ou varas, e n1esmo pedras superpostas, à entrada 
dos esteiros para facilitar a retenção e colheita de peixes. l\"o Nor
deste é muito usual chamar camboa aos sumidouros nos rios de 
grande correnteza indicados pelo redemoinho das águas. 

ouve o bater nos troncos das ârvores e raízes das samaueiras para cer
+tificar-se que podem resistir ao furacão e prevenir os moradores da mata 
do próximo perigo. Sob a sua guarda direta está a caça, e é sempre 
,propício ao caçador, que se limita ·a matar conforme as próprias neces
Sidades. Ai de quem m.ata por gôsto, fazendo estragos inúteis, de quem 
-persegue e mata as fêmeas especialmente prenh'as, quem estraga os pe-
quenos ainda novos. Para todos êstes o Currupira é um inimigo terrível! 
Umas vêzes vira-.se em caça que nun~ pode ser alcançada, mas que 

·nunca desaparece dos olhos sequiosos do caçador, que com a esperança 
de o alcançar, deixa-se levar fora do caminho, onde o deixa miseràvel
<Inente perdido, com o rastro, por onde veio, desmanchado." Vê-se. cla
..-amente, que · o mito do curropira ou curupira se confunde com o do 
·próprio anhanga referido por Couto de Magalhães, de maneira mais ou 
menos idêntica: "Anhanga é o deus protetor da caça do campo; ... devia 
proteger todos os animais terrestre contra os índios que quisessem abusar 
do seu pendor pela caça, para destruí-los inutilmente". (0 sezvageni, 
·p. 150) . 

s• Teodoro Sampaio - Op. cit., p. 201 . 

55 Couto de Magalhães - Op. cit., p. 158. 

56 A propóSito da forma camboa, Milliet de Saint-Adolphe íOp. cit ., 
p. 207) anota: "Nome primitivo da aldeia de São Fidelis, na Província 
do Rio de Janeiro. Crêem alguzn:as pessoas que êste nome é diminutivo 
·dum dos seus fundadores, outras· pretendem que no idioma índio esta. 
palavra sigmfica: lago perto do mar; é porém provável que esta palavra 
·é _puramente portuguêsa, e significa. certa arn:iação para apanhar peixe; 
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Designa uma colina de natureza gnáissica, de cêrca de 22 metros 
.de altitude, situada na zona do Cais do Pôrto, entre a qual e o 
morro da Saúde se abria ·outrora uma pequena enseada, conhecida 
pelo mesmo nome, e que se diz ter sido obstruída para impedir a 
entrada dos holandêses, providência essa, observa La1nego, "que, 
prejudicando o fundeamento de pequenos navios em passados séculos,. 
pouca diferença faria hoje quando maiores cascos não poderiam pe.
netrar no canal da barra correspondente, tivesse êle sido conservado 
com a primitiva fundura". ·57 A respeito dessa enseada escreveu 
Luccock, em suas Notas sôbre o llio de janeiro de 1808-1818: "As 
~iguas têm atualmente ali três a quatro pés de fundo, fornecendo 
grande quantidade de conchas que as pessoas desocupadas colhem 
a fim de transformar em cal". ss 

Camboa é também a denominação de uma ponta de terra elevada 
na lagoa de Jacarepaguá (q. v.), a qual forma com outra (a Ponta 
Grossa) uma garganta no ineio do pântano, lugar proYàvelmente 
ídeal para alcatéia do pescado pelo rudimentar siste1na chamado 
caá-mbó na linguagem dos aborígenes. 

GRA.JAú - Alt. Garajaú. Corr. guíra-·yaú. Sign. 'o devorador de aves'. 
Pode ser também corruptela de guirá-yayú, expressar~do, 'o pássaro 
de pluma amarela ou aloirada'. Clerot. no Vocabulário de Têrmos 
Populares e Gíria da Paraíba, anota: "Garajaú s. e. Cesto oblongo 
de grandes dimensões para condução de aves. Cesto especial para 
carregar louça de barro". ·ss 

Denominação de uma sub-zona urbana na circunscrição da Tijuca 
(q. v.). designa, na orografia, um rochedo de grande ditnensão, si-

-pois abaixo desta aldeia há uma espécie de cascata ou salto onde o 
peixe que vem do mar se acha retido, e onde os índios atualmente o 
-apanham em covos". Para o suposto diminutivo do nome de um dos 
pioneiros da colonização de São Fideli.s não encontramos razão, pelo 
simples fato de eneontrar-se a palavra em várias regiões e diferentes 
lugares do país, geralmente vinculado ao mesmo objeto supra referido . 
Quanto â procedência portuguêsa, parece-nos fora de propósito, visto 
que autores antigos já são unânimes em considerar Gamboa e camboa 
uma coisa só, com aquêle significado que damos acima, ou semelhante, 
com o qual também eoncordam os lexicógrafos da língua portuguêsa, 
que assim os registram: "Camboa s. f . pequeno lago artificial junto ao 
mar em que com o prea·mar entra o peixe. O mesmo que Gamboa." 

oi Alberto Ribeiro Lamego - O 1Iomem e a Restinga, p. 126 : 

·:.s John Luccock - Op. cit., p. 174. 

!ir• L, F , R . .Cl.erot - Op. !!it ..• lJ.. 54, 
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tuado na encosta ocidental da serra da Tijuca,, também chatnaclo 
Pedra do l\tlarambi (de nieru-obi, 'mosca verde', 'a varejeira'), e 
pi~o do Andaraí (q. v.), ao qual se pode ter acesso através das ruas. 
.Borda do Mato e Engenheiro Richard" que terminam exatamente 
em sua~ f aldas. 

Curiosíssimo pelas suas forn1as, provenien tes da esfoliação . gnaisse: 
de que se constitui, e assemelhando-se por uma face ao Pão de 
i\.çúcar da entrada da Guanabara, visto de determinados àngulos 
afigura-se a pedra do Grajaú a u1na gigantesca pirâ1nide DCiltura1 
de superfícies planas e enegrecidas, culnlinando aí pelos 446 rnetros 
de altitude. 

GRUMARI - Alt. Coru1nari, Curumari. Na opinião de l\tlagalhães Cor-
., .. reia vem d~ tµpi curu - 'paradeiro, local', mari - 'nome genérico 

de diversas espécies de cássias' - significando 'viveiro das cássias'. Go 

~ão ve1nos razão na etimologia do autor de O Sertão Carioca. Quer 
nos. parecer que curu=:curub, em tupi-g:uarani equivale a itacuã 
('pedras de pedra'), e quer dizer 'seixos', 'pedras pequenas', 'casca
lho', e também 'sarna', donde a expressão curubai ('coceira má, 
lepra'). Assim aprendemos em l\tiontoya, Batista Caetano e 'Teo
~oro Sampaio. 61 A aceitar a ~inonímia entre cássia e niari, seríamos 
levad.os a. .. tra,d4~ir, de maneira mais ou menos li:vre., curu-mari, por 
'pedregal das cássias', ou mesmQ 'cássias sardentas". Poder-se-ía supor 
a palavra proveniente de curu-mayry, e nestas condições a interpre
tação aceitável seria: 'cidade das pedras' (miúdas) ou 'dos seixos',. 
já que o segundo étimo do composto é tênno brasiliano e nheêngatu 
para cidade. Fora disto é te1nerário tentar qualquer outra expli
caçãó para o vocábulo, cuja interpretação dada por Magalhães Cor
reia, se ganha em beleza, perde por absoluta falta de coerência do 
ponto, de vista etimológico. Maritiba, de niary-tyba, seria, con1 
efeito, o correspondente na língua dos índios para a expressão· 'vi
veiro ou lugar das cássias', se é · que 1nari tern aquela acepção indi-

. çada pelo autor de O Sertão Carioca. 

Gruma,ri, des~gna · a estreita baixada litorânea de can1pos se1ni-a..la-· 
gados e matas tropófilas, situada a sueste do contraforte ineridional. 
do 1nac1ço da Pedra . Branca, cercad~ pelos. morro~ da: Boa Vista, 

60 Magalhães Correia - Op. cit., PP. I9l .e 161. 

61 Vid. curu-pá em Teodoro Sampaio, O Tupi na Geografia Nacional'!' 
p. 201, e curu, curub em Batista Caetano, Vocabulário das Pa·lavrras Guc:t
ranis usadas pelo Tradudor da ·'Conquista: Espi1·itual'~ P. r 48.. 
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Piabas (q. v.), Santo Antônio da Bica e da Faxina, e, no litoral, 
pelo oceano Atlântico. 

Por êsse mesmo nome é conhecido ta1nbén1 o afilamento ou gar
ganta, como se diz na tern1inologia geográfica, que se observa en tre 
o mencionado morro da Faxina e o de São João da !vfantiqueira 
(q. v.), no extren10 meridião da original península representada pelo 

seguimento das elevações de constituição granítica e gnássica-mela
nocrática do sistema orográfico de Pedra Branca, interposto entre. 
a baíxada de J acarepagu{t e a planície de Sepetiba (q. v.) ao sul do 
continente. 

Tudo iBdica- que a dcnorninação geogràfica, extensiva tan1bérn à 
praia que se expreme entre os promontórios da Boa Vista e de São 
J oão da l\11antíqueira (q. v.), proveio da espécie vegetal da farnília 
das leguminosas cesalpin<iceas d e q ue seriam férteis os campos da 
baixada onde está situada a lagoa ):<'eia e se desenvolveu u111a labo
riosa população de pescadores e agricultores. 

GUANABARA - Corr. goanã-pará ou guanã-mbará. Sign. 'lagamar', ou. 
como traduziu Batista Caetano, 'seio sen1elhante ao inar'. 

Era a denominação dada pelo gentio à parte do litoral do Rio de 
Janeiro, cujos !imites são hoje medidos do morro São João à foz do 
rio l\1iriti (q. v.), subentendida a maravilhosa baía pontilhada de 
ilhas e p1onó1itos porfiróides, aconchegada entre a vertente nleri
dional e abrupta da Serra do Mar e os pequenos maciços que 
rodeiam a costa. 

Foi ta111bém o antigo no1nc da atual rua Pinheiro l\tiachado, donde 
charnar-se assim o Palácio onde funciona a chefia do Poder Exe
cutivo do Estado. 

~·eodoro Sampaio, levando e1n conta que o vocábulo foi transmitido 
pela pritneira vez peios franceses povoadores da França Antártica, 
é de parecer que o mais correto do ponto de vista prosódico é Gua
nabará. 6:? · E a propósito argumenta: "A palavra não é senão o com .. 
posto de dois têrmos tupis: guanã-bará, que é o rr1esmo que goanã
pará, tendo-se-lhe abrandado o p para b, por estar precedido de 

62 Lery, que foi o primeiro a dar-nos o vocábulo por escrito, graíou 
Ganaba,-a, explicand.o que assim diziam os índios. O Barão do Rio 
Branco (Efemérides, ed. de 1946, p. 1). observa: "Os tamoios chama
vam-na de Jguaá mbará, de . iguaá 'enseada de rio', e mbará, o n1esmo 
que pará, mar." 
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uma sílaba nasal". 63 Quanto ao sentido, a palavra comporta per
feitamente aquêle que lhe deu o autor de Apontamentos sôbre o 
Abanheênga, visto que a tradução dos étimos que nela se aglutinam 
é esta, exatamente: goa - 'seio. bacia'; nã - 'semelhante'; pard -
'mar·. 64 

Guanabara ou goanãpará, se teria chamado também rio que se supõe 
ter existindo na baía, o qual. na opinião do Professor Ruellan se 
transformou numa ria semelhante às da costa da Península Ibérica 
e da Inglaterra. 65 Dêsse rio, ou suposto rio. cuja desembocadura 
se diz ter sido descoberta em janeiro. veio o nome da antiga capital 
brasileira, emprestado também ao território fluminense. 

CUANDU - Alt. Cuandu. Corr. guá-nhandu ou uaá-ndu. Sign. 'o que 
anda ou corre aos saltos com estrépito'. É usual chamar-se por 
êste nome o avestruz e o ouriço, nosso conhecido porco-espinh~. 
Diz-se também de uma espécie vegetal da família das Leguminosas 

63 Teodoro Sampaio - Op. ci~., p. 208. 

64 Vid. Batista Caetano -' Op. cit., p. 262. 

65 É fato que os pilotos portuguêses, e o próprio Américo vespúcio, 
notaram a semelhança da entrada modelada pela erooão fluvial da 
Guanabara com as costas da Europa Ocidental. E as aparências, observa 
Ruellan, se prestavam a comparação com o estuário do Tejo. Mas o 
elemento em que se fundamenta a hipót~e do Rio da Guanabara é a 
menção, nos documentos francêses de 1557 e 1558, da Riviere Ganabara, 
conforme se vê numa planta datada daquela época. Há suposições de 
que Jean de Lery, grafando a expressão em suas cartas, o fêz impri
mindo-lhe sentido análogo ao que se dá às rias bretãs, distinguindo, 
portanto, rivieres d'eau douce, do fundo do mar. Joaquim Ribeiro, tra
tando do assunto num comentário de pé de pãgina no aparato critico 
complementar à obra de Quirício Caxa sôbre a Vida e Morte de Anchieta, 
pretendeu ressuscitar a questão, negando peremptõriamente a existência 
do_ rio, com o argumento de que os portuguêses, bons conhecedores dos 
acidentes geográficos, não laborariam nunca no êrro rudimentar de de
nominar uma barra de rio no sentido atual que se dá à corrente de 
água doce. João Costa Ferreira em seu livro A Cidade do Rio de Janeiro 
e seu Têrrno, escreveu: ''Sabe-se que o Rio de Janeiro foi uma denomi
nação resultante de uma ilusão e de um hábito dos navegantes quinhen
tistas. P~rcorrendo para o austral a costa descoberta em 1500, as Armadas 
que sucederam a Cabral, foram se aplicando nos conhecimentos da terra 
e criando, ao mesmo tempo, a toponímia litorânea. Passando à vista da 
nossa barra, supuseram-na a foz de um rio, e, como coincidisse desco
bri-la em janeiro, ficou o suposto estuário sendo o Rio de Janeiro. Daí 
surgir o nome muito antes da cidade". verdade é também que Antônio 
de Brito numa carta a D. João III, datada de 1523, menciona o Ryo que 
se chama de Janeiro. 
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e seu fruto (Cytisus Cajanus). Beaurepaire Rohan e l~. Oruz supõem 
a palavra de origem conga. GG 

Na orografia identifica um morro integrante da serra do Menda
nha, no grande n1adço rural Marapicu-Jericinó (q. v. estas palavras). 

Na hidrografia designa um rio que se forma na região de R ealengo 
e desemboca no litoral de Sepetiba (q. v.), bem como seus dois 
principais formadores, que se distinguem pelas denon1inações de 
Guandu do Sapé (q. v.) e Guandu do Sena. 

Do rio principal, que drena a planície de Santa Cruz e hoje con
tribui com outras importantes capitações das vertentes flu1ninenses 
para refôrço do abastecimento de água à cidade, dá-nos Nlilliet de 
Saint-Adolphe, no Dicionário Geográfico, Histó'rico e Descritivo do 
império do Brasil, as seguintes indicações: "Rio da Província do 
Rio de Janeiro, que deve a sua origem à confluência do Ribeirão 
das Lajes com o rio de Santa Ana, os quais correm em sentido 
oposto, dirigindo-se o primeiro quase do poente para nascente e 
o segundo vice-versa até se encontrarem, e é neste ponto que suas 
águas reunidas tomam o no1ne de Guandu. i\ corrente dêste rio é 
rápida e caminha em direitura do norte para o sul, recolhendo 
pela margem direita vários ribeiros de pouco cabedal até lançar.se 
na baía d 'Angra dos Reis de Santa Cruz". 67 

A baía de Angra dos Reis a que se refere o corógrafo é a mesn1a 
que atualmente chamamos de Sepetiba, e o Ribeirão das Lajes e 
rio de Santa Ana que "correm em sentido oposto ... até se encon
trarem", pela posição e direção dadas, infere-se serem os mesmos 
Guandu do ~apé e Guandu do Sena. Como por ocasião das chuvas 
fortes as .-íguas alagavam os campos, destruindo quanto ai se achava, 
o Capitão-l\1or Manuel Pereira Ramos fêz abrir uma vala na 
1nargem direita do rio~ ligando-o, assim., ao Itaguaí (q. v.), que 
passando a receber águas dali desviadas, se tornara em parte nave
gável por pequenos barcos, ao passo que se restituian1 à agricultura 
terras que até então, por motivo óbvio, ficavam sem cultivar. 

Exatan1ente na foz dêsse rio, Martim de Sá atacou e de3troçou em 
30 de dezembro de 1614 um destacamento ·comandado pelo almi~ 
rante holandês Joris von Spilbergen. 

66 Beaurep·aire Rohan e F. Ortiz - Apud Antenor Nascentes, Di
cionário Etimológico, p. 131. 

6 i J. C. R . Milliet de Salnt-Adolphe - Op. cit ., p . 421. 
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Por que chamariam os índios Guandu ao morro e ao rio? Devido 
à existência no vale e na serra que lhe é sobranceira de canídeo 
espinhento? ou dadas mesmo as antigas características do rio, que 
era rápido e irnpetuosot dando idéia de andar aos saltos e ruidosa
mente como a espécie faunística? Não estamos bem certos. Mas, 
consoante o critério nativo em matéria de onomástica, ambas as 
hipóteses são aceitáveis. 

Guandu é também o nome de uma série geológica constituída de 
solos argilosos, de aluvião, periodica1nente inundáveis, rico de ma
téria orgânica e de elevado teor de acidez. 

GUARAQUEÇABA - Alt. Guaraquiçaba. Corr. guará-kiçaba ou 
kiçáu,a. Sign. 'ninho das garças'. isto é 'dos patos do inar ' 
R ubra) , que os índios apelidavam de guarás. 

, 
uara. 
(!bis 

J)esigna un1a ilhota de cascalhos, situada e1n frente ao pro1non. 
tório da Ponta Grossa, na baía de Sepetiba (q. v.), e, por extensão. 
a angra onde ela se localiza. 

Pelo nome se deduz que aquela ilha era povoada de garças que dali 
fazia1n sua 1·evoada baixa em algazarra sôbre as águas tranqüilas da 
enseada e as planícies alagadas do litoral. 

GUARA~fIBA - Alt. Guaratuba. Corr. gua.rá.tyba ou uará-tyua. Sign. 
a '1norada ou sítio das garças', 'lugar onde há muitas dessas aves'. 68 

Designa a .seqüência do litoral de Sepetiba (q. v.) que avança para 
o continente por entre os dois ran1os do 1naciço da Pedra Branca, 
compreendendo uma planície baixa bordada de mangues, os ca1npo$. 
do Peixoto, do Saco, do Engenho de Fora e da Ilha, e u1na série 
de outros acidentes be1n característicos. 

Por êsse no1ne se conhece também o inorro em que se prolongam 
as elevações de São-João-da-Mantiqueira (q. v.), co1n acentuada pe
netração no mar e que serve de reprêsa às águas marinhas insula
doras dos ilhéus da barra de Guaratiba que se intrometem pelas 
terras baixas cercadas de serras e sulcadas pelo vales dos rios Por
tinho, Piracão e Cabuçu (q. v.), esbarrando por outro lado no tronco 

68 Guaratiba pode identificar também o lugar onde ocorre o canídeo 
máximo da nossa fauna, (Canis, Chrusocyon - Jabatus>, o guará do' 
caboclo ou lôbo dos letrados, como diz Teodoro Sampaio. No casó em tela, 
porém, o que se liga ao sentido do topônimo são mesmo as garças ou 
patos do mar (!bis Rubra), que exisiiam numerosos na região . 
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arenoso da restinga 1\!Iarambaia (q. v.), e1n frente ao quaí fica o 
arquipélado. 

A mesma deno1ninacão é dada a uma ilha insular do litoral atlân-, 
tico. situada bem ao sul do morro. 

1 A região de Guaratiba> uma das maís remotas desta unidade fe
derada, do ponto· de vista da ocupação humana, pelo relativo isola
mento ~m que permanece, conserva ainda muitos dos yelhos hábitos 
da vida rural. 1\!Ias pouco resta das garças que os índios chamavam 
guarás> das quais se tem memória rediviva na expressão que o povo 
e a geografia conservam. · 

Na história, o litoral de Guaratiba ficou célebre por haver ali de
sembarcado, em 11 de setembro de 1710, os corsários franceses co-
1nandados por Jean François Du-Clerc, cujo plano de domínio da 
c1idade sôbre a qual marcharam, auxíliados por índios tamoios, 
resultou frustrado, deixando a lição que levaria o Vice-Rei Marquês 
<10 Lavradio a mandar fortiticar as praias de Jacarepaguá (q. v.) 
e colocar ali aquelas velhas baterías do século XVIII, que por muito 
te1npo permaneceram esquecidas e enferrujadas sôbre o dorso do 
Itapuã (q.v.), e no pontal de Sernambetiba (q.v.). 

I 
!GUAÇU - Alt. Iuaçu. Corr. y-guaçu ou y-uaçu. 69 Sign. 'rio grande, 

amplo'; 'caudal volumoso". Pode significar também 'rio dos veados'. 

Antiga e primitiva denominação do rio também chamado Catumbi 
(q. v.), hoje Rio Comprido, o qual, segundo viu e descreveu John 
Luccock em suas notas de viage1n pelo ocidente do Rio de Janeiro, 
era belo, largo e profun_do, correndo sôbre urn leito extraordinà-

G!• Uaçu é como se dizia no tupi ptimitivo. Mais tarde apareceu ó 
g inicial e, assiln, se passou a dizer, na língua geral, guaçu. Alguns au
tores sáo de opinião que êsse g resultou da representação gráfica yg para 
o substantivo,.,água. O que ensinam, porém, os melhores mestres, inclu
sive Batista Caetano e, atualmente, Frederico Edelweis, é que guaçu, li
quidamente, é adjetivo, expressando: "grosso~, 'grande', 'largo', 'amplo'. 
Assim está no vocabulário das Palavras Guaranis usadas pelo Tradutor 
da •conquista Espiritual' (Ed. de 1879, · p. 131), e assim já o entendiam 
os jesuítas, cuj-os dicionários consignam y-guaçu, em· alusão ·aos rips no 
sentido de grandes correntes de água. Vale len1brar a regra que fixa o 
emprêgo para grande das duas formas: guaçu e uçu, a primeira, usu'al 
no tupi apenas com oxítonos, e 'a segunda com paroxítonos. Com res
peito a uçu, convém observar que, sendo comum sua ocorrência no nheên
gatu. só aparece no tup'i ·antigo em raríssi,mos casos, e ainda assim, talvez 
po..r .êrro de cópia~ ' 
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riamente meandroso; forte no estio e muito impetuoso nas estações 
chuvosas, época em que, segundo o cronista, as águas turbulentas. 
e já por natureza turvas desde as suas nascentes, desbarrancavam as 
ribanceiras cobertas de plantas aquáticas - "cujos sucos contribuíam 
a1ndo mais para tingí-1as". 10 O grande estuário, transbordante,, in
vadi<\ então os campos, solapando-os.., arrancando árvores viçosas e 
troncos 1nortos, que iam aos trambolhões, arrastados pela correnteza~. 
depositar-se na praia lamaçosa próxima da foz. Nas estações mais 
tranqüilas,. porém, a vegetação marginal, conscituída de ervas tinto
riais, sobrevivia "vistosa e erecta,. formando como que uma alongada/ 
alameda de caules espigados, com curiosas cabeças arredondadas,.. 
que servian1 de abrigo às aves aquáticas". 

Consoante o critério indígena de nomeação de fenômenos e aciden,.. 
tes geográficos, lguaçu era têr1no bem apropriado para o caudal 
robusto, dilatad9 e profundo a que também se ajustava o nome 
Gatumln, que lembra as águas turvas coloridas com a tintura das 
ervas, que nelas caíam, recordando, ainda, o estuário que efetiva,.. 
mente corria ao pé dos morros e beirando matas de arbustos mul. 
ttformes. 

INHAú~1A - Alt. Jnhuma, Unhaúma. Corr. nhaê-ú. Sign. 'barro 
olar', e1n alusão à argila feldspática ' com que se fazem telhas, tijolos 
e outros artigos de cerâmica. Pode vir também de inhã-ú, expres
sando 'cnxorrada negra, barrenta' .. 

Por êsse nome, também emprestado a um bairro da zona norte,
que se desenvolveu sôbre os terrenos argilo-silicosos da bacia do rio 
l<~aria, conhecia-se um pôrto do litoral da Guanabara (q. v.), o 
qual, nos tempos coloniais e ainda em fins do século passado, re
cebia embarcações à vela carregadas de mercadorias destinadas ao 
consumo na capital do País. 

Com essa 1nesma denominação existiu, ainda, um. riacho com de
se)D.bocadura na enseada onde ficava o pôrt<» e do qual nos dá 
conta Fabriel Soares de Sousa, que, descrevendo, com muita minúcia,. 
os acidentes da baía da GuanabaFa,. assim o indica, ao lado de outro 
córrego chamado lbubiricica (q. v.): "Depois há o riacho Unhaúma. 
Depois há uma enseada defronte da ilha Parnapiru (v. Parana
pucu), a qual tem em redor de si oito ou nove ilhas que dão 
pau-brasil". 11 

10 John Luccock - Op. cit., p. 225. 
11 Gabriel Soares de sousa - TTatacto Descritiv0; de> B·r«sil e-m 158'1, 

3.ª ed., São Paulo, 1938, p .. '17r 
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A deno1ninação geog~áfica provém, talvez, da argila sílico-hidratada. 
e etástica de que se compõem os solos das zonas em que estão· 
compreendidas as localidades de lnhaúma, Ira já (q. v.) e adjacên
cias, e não menos encontrad1ços em outras regiões do norte e 
sudoeste do território carioca. 

INHUAfBA - Alt. Nhuaíba, Inhoaíba. Como corr. de nhú-ayba, sign .. 
'campo ruün'. Como alteração de nhú-ã-ayba, traduz.se por 'campa· 
alto ruirr1'. Pode vir ta1nbém de Inhã-ú-ayba, significando 'tor-· 
rente escura ruim ou perigosa'. 

Designa o 1naciço rural destacado que se eleva entre as planícies. 
quaternárias de Campo Grande e Santa Cruz, ligando.se ao sul à. 
serra do Cantagalo, e limitando-se a leste com a depressão do vale 
do Rio Grande do Cabuçu (q. v.), captador de mananciais das suas 
vertentes e que o separa do grande inaciço da Pedra Branca, ao. 
qual se asse111elha pela formação estatigráfica e constituição geo
ruorfológica, caracterizada pelas grandes massas de · granito susten
tadora da sua estrutura. 

Canipo alto ruiin será bem o têrmo para designar os terrenos aci
dentados e de vegetação rasteira da serra em que se fundem os. 
morros de Santa Eugênia, Luís Barata, Santa Clara e Inhuaíba. 

lPi\NEl\1t\ -· Do tupi y-panema. Sign. 'água ruim, itnprestável', 'rio· 
pobre de peixe'. No guarani diz-se ipané, que expressa tambénl
'~igua' ou 'rio perigoso'. 

Designa a praia compreendida entre o Arpoador e o canal que,
pelo sul, comunica a lagoa Rodrigo de Freitas com o oceano. 

Por êsse 111esmo nome é conhecido o bairro que se desenvolveu em. 
volta da lagoa, nos ten·enos da planície litorânea outrora cobertos 
de cajueiros e pitangueiras, e hoje totalmente edificados, com belas· 
residências burguesas e altos prédios de apartamentos, fonnando com 
o espêlho das águas tranqüilas da laguna um pitoresco quadro ur-· 
bano, e1noldurado pelas elevações 1neridionais do Corcovado, Bota. 
fogo, Cócrane, Dois Irmãos, Pavão e Cantagalo. 

O Prof. Francis Ruellan, que estudou a evolução geo1norfológica 
da baía da Guanabara (q. v.) e vizinhanças, concebeu a praia do· 
Ipanema e a planície que dela se dilata ao longo da antiga Soco-· 
penupã (q. v.) dos tamoios, como sendo de origem aluviônica. Mas 
a verdade - e isto já demonstrou Lamego 72 - é que tanto as for-· 

12 Alberto Ri.beiro Lamego - O Homem e a Guanabara, p. 85. 
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mações da planície do Ipanema (q. v.) como as d e Copacabana, 
Leblon; Gávea e Jacarepaguá (q. v.) são típicas de restingas e, por
tanto, decorrentes do acúmulo de areias do mar. 73 

Para uns, a denominação indígena é oriunda do perigo que aquela 
parte do litoral carioca oferecia para os banhistas e pescadores, em 
virtude da existência no local de animais marinhos ferozes; para 
outros, proveio da má qualidade das águas da lagoa em cujas pro
ximidades se estabeleceu nos primórdios da colonização o engenho 
de açúcar de D. Antônio Salema, fundado pouco depois do de Sal
vador Correia de Sá, que ficava na Tijuca (q. v.) . 

'IPIR.ANGA - Do comp. )'-fJiranga, significa 'rio ou água, vern1elho (a) 
ou pardo (a)'. 

Designa u1n promontório da baía de Sepetiba (q. v.) que fecha 
pelo extremo este a atualmente chamada praia D. Luísa, formando 
com um outro menos pronunciado (a ponta Grossa) o saco onde 
fica o ilheu de Guaraqueçab a (q. v.). 

"'IRAJA - Corr. ira-yá. Sign. 'o que dá mel', 'a meleira', 'a coln1eia'. 
l<~rei Agostinho de Santa Maria traduziu : 'lugar onde brota mel' -
o que vem de dar no mesmo. 

Designa um r io que se forma nas proximidades dos can1pos de Brás 
de Pina e dese1nboca na baía tle Guanabara (q. v.), ein frente à 
ilha de Saravatá (q. v.). 

Denominação também de uma localidade suburbana e de antigo 
ancoradouro de embarcações que sulcavam o rio outrora em parte 
navegável, por essa expressão identifica-se igualmente a ponta are
nosa que avança no sentido da Ilha do Governador, be1n con10 a 
pequena praia correlata da enseada ao centro da qual està a foz 
do rio cujo leito, outrora disten_dido sôbre a planície do litoral 
guanabarino, se alargava consideràvelmente ao aproximar-se do inar. 

Milliet de Saint-Adolphe, informando acêrca da antiga freguesia do 
Jrajtí, menciona dois rios dêste nome, "dos quais os barcos saíam 
ú. noíte na enchente da 1naré e entravam pela manhã quando ela 
o permitia". 74 O outro rio Irajá, de que assim nos dá notícia o 
corógrafo, não seria outro senão aquêle ribeiro que se forma de 

73 Milliet de Saint-Adolphe, referindo-se à lagoa Rodrigo de Freitas, 
·no seu Dicionário, com efeito anota: "acha-se separada do mar por um 
-banco d'areia amontoada pelas ondas". 

H ·J . e. :R -i Milliet de Saint-:Adolphe _. Op. cit. , p , 171 ·. 
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dois filêtes brotados nas imediações do morro do Caricó (q. v.) e 
é engrossador do caudal que atravessa o distrito da Penha em di
reção ao oceano . 

.tlT A -- Diz-se do que é duro: 'a pedra'; 'a rocha'; 'o seixo'; 'o penedo'; 
'o ferro '; 'o rnetal em geral'. 

Des~gna un1 n1orro insular, de cêrca de vinte e nove metros de 
altura, situado entre os campos de São Marcos e do Jacareí (q. v.), 
na baixada de Santa Cruz (Jacarepaguá) (q. v.), bem como o canal 
construído pelos jesuítas, o qual, partindo do rio Guandumirim 
(v. Guandu), nos limites com o território fluminense, atravessa 

aquêles campos recolhendo águas fossalizadas nas valas da Goiaba 
e Santa Luzia, indo finar-se na baía de Sepetiba . (q. v .), a pouca 
distância da foz do Guandu (q. v.). 

Ao qu e tudo indica, o canal, devido aos padres da Companhia de 
.Jesus, corresponde ao itinerário de antigo rio ao qual se emprestava 
a deno1ninação do mo1To a cujo sopé coleava. 

~IT AGUÃ - Alt. Taguá. Corr. itá-guaá ou itá-uaá. Sign. 'pedra côn
cava, saliente, bojuda' . Pode vir també1n de itá-quar ou itá-cuar, 
expressando 'pedra furada, ôca, co1n buracos ou cavernosa'. Teo
doro Sa1npaio, em O Tupi na Geagrafia Nacionalt registra o étimo 
como contração de itaguaba, significando 'a comida de pedra'. 'o 
berreiro salitroso que os animais comem'. 75 Ad1nite-se ainda a pro
cedência de z-tagilá-.:= i-tauá, exprimindo 'o barro amarelo'. 

Designa o baixo · curso do Jtaguaí (q. v.) també1u chamado no da 
Guarda, que corre nos limites setentrionais com o território flu
minense e desemboca na baía de Sepetiba (q . v.), perto da foz do 
rio Guandu (q. v.). 

O topônitno, guarclàda a interpretação 'barreiro salitroso' ou 'barro 
vermelho', condiz com a natureza dos solos da regi~o drenada. pelo 
rio a que êle corresponde. É possível, porém, que indique a exis. 
tência no vale de n1onólitos bojudos ou rochas ôcas, esburacadas, 
como se infere dos compostos itã-guaá e itcí-..;,uar. · 

1T AGUA1 - Alt. Taguai. Corr. itaguá-y ou itauá-y. Sign . . 'o rio das 
barreiras ou dos tauás'. Martius adn1ite as acepçõcs de 'água de 

•:; Teodoro Sampaio - Op. · cit., p. 225. 
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barro vermelho' e 'água amarela'. 76 Antenor Nascentes, louvando-se: 
em Batista Caetano, aponta no seu Dicionário a seguinte etimolo
gia: i' ta, 'pedra',, wa' a, 'furada' ü, 'rio', 'rio da pedra furada'. 11 

}:'ode sign1ucar também 'pedra da enseada' se procedente de itá-
(pedra) + guay ('água em seio, baía'). 

Designa um rio também chamado da Guarda, com nascentes na. 
serra do Jer1c1n6 (q. v.) e desembocadura na baía de Sepetiba 
q. v.), onde existiu um pôrto, o do engenho Marapicu (q. v.), fre
qüentado por embarcações que através dêle transportavam para a 
Côrte açúcar, aguardente e outros gêntros produzidos locaimente .. 
M11het de Sa1nt-Ac1oiphe, localizou as cabeceiras dêsse rio nas. 
montanhas elevadas do distrito de São ] oão Marcos, "por onde corre 
quase de poente para nascente, tomando um pouco para o sul até 
o campo ou planície de !tinga (água branca), onde existe uma 
vala que nêle despeja parte das águas do rio Guandu (q. v.), com. 
as quais, engrossando-se, dirige-se em direitura para o sul, e vai 
ter à parte da baía d' Angra dos Reis, conhecida vulgarmente co1n 
o nome de baía de Santa Cruz, quase defronte da ilha da Ma
deira". 78 Ao passo que Luccock, grafando Taguaí, explica: " ... nas-· 
cido nas montanhas de Taguaí de1as sai feito um minúsculo riacho,., 
rodeia a banda oeste da campina, lava o sopé do vasto 'Serro' que 
divide a província do Rio de Janeiro da de São Paulo. tornando-se 
original, o maior dos cursos daqueles que se atiram nesta enseada 
(Santa Cruz)". 79 

Por êsse nome é conhecida, . também, uma série geológica formada. 
de solos areno-argilosps de tonalidade vermelha, amarela e casta. 
nha. proveniente da decomposição das rochas de gnaisse do sistema 
de Jericinó (q. v.); solos na opinião dos geólogos, pobres de matéria 
orgânica e moderadamente ricos do ponto de vista químico e em. 
acidez. 

O baixo vale do Jtaguaí, bem como as cabeceiras do Guandu, ao· 
qual corre paralelo e se liga por meio de um canal artificial, foram 
originàriamente povoados de índios tupininquins, que o Governador 
da Capitania do Rio de. Janeiro, Martim de Sá, trouxera de Pôrto· 

76 Carlos von Martius - "Nomina Aliquot Locorum in Lingua Tupi"~·· 
Grossarta, p. 504. 

n Antenor Nascentes - Op . cit., p . 153 . 

78 J. e. R. Mllllet de 8aint-Adolphe - o. cit., p. 482. 

rn Jonh Luccock - Op. cit., p . 180. 
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Seguro em 1615, colocando-os estrategicamente em te1Tas prúxin1as 
do litoral e vales dos rios principais do interior do continente. 

fTAPEB.A - Alt. ltapeva. Corr. itá-apeb ou itá.péua. ·Sign. ·'pedra ehata, 
rasteira', 'lageado', 'penedio'. Diz-se também de u1na espécie de re-
cife paralelo à margen1 dos rios. 

Designa a restinga de areia e turva, situada ao sul do inaciço da 
Pedra Branca, e que, correndo paralela à praia, desde as proximi. 
dades da barra da Tijuca (q. v.) até Currupira (q. v.), separa as la
_goas de Jacarepagu_à (q. v.) e Catnuritn (q. v.í da de Marapendi 
(q.v.) . 

. A denominação indígena, extensiva às matas tropófilas da baixada 
pantanosa ele Jacarepaguá onde inedra a preciosa tababúia dos ca
·manqueiros, ter~í sua razão de ser na semelhança da restinga de 
âreia e turfa estratificada com um extenso lageado, senão mesmo 
no fato de parecer ela um arrecife margeando a estreita e alongada 
.iagoa de l\1arapendL 

Também pode vincular-se o topônitno a algum n1onólito local, 
achatado, talvez à própria pedra de Tanheng-d. (q. v.), que assinala 
os limites extremos entre a região 1nontanhosa do continente e a 
grande planície quaternc.iria ineridional do litoral atlântico, e para 
a qual aponta pelo lado oriental o curioso tômbolo. 

1·r1\PUA - Alt. ltapoã, Ta/1~tli . Corr. itâ-apuã. Sign. 'pedra redonda-' , 
'bloco de pedras'. Pode proceder tan1bém de itá-puã expressando 
'pedra erguida', 'penedo levantado', 'ponta ou cabo de pedra' -
alusão ao acidente geográfico. Comporta, ainda, as seguintes acep. 
ções: 'pedra sonora', 'metal sonante', 'prego', 'ponta de flecha', 
"rocha angulosa' . 

. Designa um rochedo situado en1 Currupira (q. v.), exatan1ente onde 
con1eça, a oeste, a restinga de Sernambetiba (q. v.), muito conhecida 
·pela bateria representada por dois canhões do século XVIII mon
:lados sôbre o seu dorso, e que ali foran1 colocados por deterrni
nação do l\!Iarquês de Lavradio, quando da conquista da Colônia 
do Sacramento (1775), para defesa contra u1n possível desembarque 
.dos espanhóis naquela parte do litoral carioca, cuja vulnerabilidade 
permitiu, em 1710, a invasão <la cidade pelos corsários francêses de 
:Du-Clerc. 

Jtapuã foi tarnbém o nome de tuna fazenda nos vastos feudos. dos 
.Barões da Taquara. 
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lTAPUCA - Alt. ltapuco, Tapuca. Corr. itá-jJuca ou itá-1nbuca. Sign .... 
'pedra violentada, lascada', 'penedo solapado', 'rocha que arrebenta7 

.. 

Pode vir tambem de itá-pucá ou ítá-mbucá, expressando 'pedra em. 
decomposição', 'rocha que se desmancha ou se desmonta'. 

Na orografia designa a serra mais meridional do maciço da Pedra. 
Branca, e também a depressão, dita Garganta do Itapuca;> que nela. 
se abre entre os morros de Santo .t\.ntônio da Bica e da Faxjna. 

Na hidrografia é denominação de u1n rio que desce da encosta da .. 
referida serra e desemboca na barra de Guaratiba (q . Y.). 

O topônimo indica a existência nas n1ontanhas de rochas n1eta-· 
mórf.cas escuras que constituem a cordilheira, de solapões provo
cados por intemperismos~ donde a coerência de outras denominações.· 
geográfáicas locais que disso dão idéia, como por exemplo: Grota 
Jiunda> Toca Pequena., Toca Grande, que se aplicam aos inorros. 
ali encadeados. 

Admite-se também para o geonon1ástico a procedência de itá-pocã,. 
significando 'pedra cortada, interrompida, descontínua', e ainda 
'tá-pucu, expressando 'pedra comprida', 'penha longa'. Aceitas estas.
etimologias, teríamos de l igar o topônimo à própria garganta e1n 
que se atunda o dorso alongado da serra, interrompendo-a no seu 
gabarito de 400 a 550 metros de altitude, ou vinculá-lo à çonfigu-· 
ração daquela seqüência de montanhas esburacadas e cavernosas, e 
que é, de fato, também uma 'penha longa', como se deduz da 
expressão itapucu, que assim terá sido modificado para Itapucar 
que diz 'pedra solapada' e é hoje geralmnete aceito. 

ITARARÉ - Alt. lta1·eré. Corr. itá-raré ou itá-rerê. Comporta as se-· 
gu1nt~s acepções; 'pedra solapada', 'conduto subterrâneo', 'tubo',. 
'rego', 'canal', 'calha'. Antenor Nascentes, dizendo-se apoiad~ em 
Batista Caetano e Teodoro Sampaio, conclui: "Do tupi i'ta> pedra,. 
e ra'ré, escavada, ôca, lapa cavada pelas águas". so 

Designa um morro de cêrca de 50 n1etros de altura in tegrante d a,. 
serra ou maciço destacado de Coqueiro, no Distrito do Realengo. 

IT AúNA - Corr. itá-úna ou itá-ú. Sign. 'pedra prêta' - alusão aquêle' 
tipo de rocha ou fragmento d iabásico de contextura piróxeno-fer-· 
raso, vulgarmente chamada 'peàra ferro'~ a que o colono português,. 
·por vê-la tão .fàcilmente despir-se das suas camadas de esfoliação. .... 
apelidou de pedra capote. 

so Antenor Na~centes - Op. cit., p. 155. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Designa tllu penedo de cêrca de 100 metros de altura. situado ao~ 
centro da restinga de ltapeba (q. v.). 

A contextura clêsse monólito piramidal destacado nos terrenos· 
areno-turfosos da baixada quaternária de Jacarepaguá (q. v.) expli
ca-lhe suficientemente a denominação nativa. 

J 

JACARÉ - Corr. ya-caré. Sign. 'aquêle que é tôrto ou sinuoso'. Pode· 
vir também de yechá-caré, significando 'o que olha de banda'. 81 

Nome específico comum de diversas categorias de crocodilianos do 
género (;ai1nan, que vivem nos rios e paludes, e de cujas carnes· 
disse Anchieta, referindo.se aos espécimes de grande corpulência que· 
viu no Brasil meridional: "são boas para comer. cheiran1 a almíscar, 
principalmente nos testículos, que é onde est{t a 1naior fôrça do· 
cheiro". s2 

Na hidrografia designa um tributário do rio Faria, proveniente do· 
morro de São Mateus, e um riacho que escorre pelas encostas da 
Pedra da Gávea e se perde no vale do rio Cachoeira. 

Na orografia nomeia um morro isolado, situado no distrito do · 
Méier, junto ao qual passam as ftguas do mencionado tributário 
do rio Faria. 

JACAREí - Corr. yacaré-y ou yechacaré-y. Sign. 'o rio dos jacarés'. 
Pode vir também de yacaré-ei, expressando 'sinuoso e lento' alusão 
ao modo de locomover-se do crocodilo. Admite-se ainda a proce-· 
dência de yacaré-'í, equivalente a jacaré.mirim, donde talvez a adap
tação vernaculizada ]acarezinho, nome de um morro ocupado por 
favelas no distrito do Méier e extensivo ao logradouro que começa 
na Av. João Ribeiro e termina na rua Coronel Burlarnaqui, na 
mesma circunscrição. 

]acareí designa um dos campos da extensa planície de aluvião qua
ternária de Santa Cruz, atravessado pelo ramal ferroviário que leva 

si Soubemos, por intermédio de Luís A. P. Vitória, que há no idioma 
Jônico (Grécia) a expressão takaré, significando 'o · grito sagrado do 
crocodilo'. (Vid. dêste autor Dicionário da Origem e Vida das Palavras, 
p. 87). 

82 Padre José de Anchieta - "Cartas". An. Bibl. Nac., vols. 1 e 2r· 
1876-1877, p. 284. 
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a ltaguaí (q. v.) e retalhado pelos canais ar11c1a1s captadores da~ 
águas do Guanduaçu (v. Guandu) e outros rios que vêm do norte. 

Como as demais da região em que se acha enquadrada, essa zona 
da baixada de Santa Cruz foi desde cêdo utilizada para pastagens 
e cultivo de arroz. Era, porém, sujeita às inundações e conseqüentes 
endemias, o que levou os jesuítas de Montserrat e os administrado
res do Império e da República a cuidarem do seu saneamento, 
construindo ali aquêles canais que servem de diques e escoadouros 
para a baía de Sepetiba (q. v.) das águas fluviais e pluviais que 
outrora alagavam os campos. Hoje se desenvolvem em ]acarei 
muitas e variadas culturas, às quais se adaptam as terras bastante 
ricas de matéria orgânica da região, ideais também para o pasto 
bovino. 

:JACAREPAGUA - Corr. yacaré-ypá-guá. Sigo. 'baixa lagoa dos jacarés' 
Luccock (Op. cit., p. 175), escreve ]acarepuá, explicando: jacaré .. 
'crocodilo', puá 'comprido'. 

Designa a lagoa sa litorânea situada ao norte da restinga de Itapeba 
(q. v.) que a separa da lagoa de Marapendi (q. v.), e que se articula, 
pelo extremo oriental, com os paludes da Tijuca (q . v.). 

Mais genericamente é denominação da região situada entre os ma ... 
ciços da Tijuca e da Pedra Branca e o oceano, compreendendo: a 
extensa planície recém-formada de terras firmes entremeadas de 
·turfa, na qual se desenvolvem atividades agrícolas e pastoris: a 
restinga e a faixa litorânea paludosa que vai da Ponta de Juatinga 
(q. v.) ao morro do Rangel, com seus campos, matas tropófilas, sacos, 
igapós, ilhas, pontais, pântanos insulares, charcos salgados e paludes 
de águas doces captadas das vertentes das serras do Barata, Engenho 
·velho, Prêtos Forros e Três Rios - serras essas que fecham a com
plexa bacia hidrográfica da baixada onde se vêem intercaladas as 
lap:oas de ]acarepaguá, Camurim (q. v.), Tijuca e, mais próximo da 
praia, separada destas pela restinga de Itapeba (q. v.), a de Ma-

·rapendi. 

O primtivo têrmo da antiga freguesia, hoje distrito administrativo 
de ]acarepaguá, foi desmembrado nos de Campo Grande e Iraj{t. 
Em meados do século XIX existiam ali oito engenhos, e era intensa 
a atividade agrícola vinculada às lavouras do café, da cana de 
açúcar, do arroz, do milho e da mandioca para consumo local e 

83 Aires de casal mediu nesta lagoa poucc mais de meia légu~ de 
comprimento de leste a oeste com largura proporcionada. situando-a 
-entre as de Sequarema e Araruama . (Vld . Corografia Brasílica, p . 30 l . 
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com que se faria regular comércio de exportação. Na restinga. de 
(jtte fôra arrenda·tário o barão da Taquara, se criava gado. ' 

. 
. o nome, aplicado primeiramente à lagoa, encontra explicação no. 
fato de haver ali grande quantidade de jacaré-tingas ou vermelhos~ 
papo amarelo~ os quais, segundo dizem, são de uma mansuetude 
espantosa; não atacam -o homem, e deixam-se apanhar com facili
dade, sómente reagindo quando se vêem embaraçados nas malhas 
dos pescadores. 

J~QU IA. - i\lt. Ju·r1úá, Jequi.é, ]iquié. Este vocábulo é discutível, tanto 
do ponto de vista interpretativo como sob o aspecto grafo.etimo
Jógico. Mantoya consigna ]equeá com o significado de 'cêsto ou 
covo para apanhar peixes e aves'. ·s4 Carlos von Martins, no Glo5. 
sária Linguarum Brasiliensium, registra jiquié, com as variantes 
,gi-quit 7ecu, traduzindo por 'nassa para apanhar peixes'. S."i João 
Ribeiro, no Dic#onário Enciclopédico, dá as formas jequi e jiqui, 
c:o1n a significação de "'r.êde de pescar, nassa, armadilha de pesca'. SG 

O conselheiro Martim Francisco (o Velho), no seu Diário de uma· 
Jlzageni i\ltneralógica, refere juquiá. s1 Teodoro Sampaio, em O 
·rupi na Geografia Nací-onal, anota as seguintes etimologias e res
pectivas significações: jiquiát corr. yiki-yá - 'o covo aberto•, 'a nassa 
de bôca larga' ; jtquié, oorr. yiki-é - 'o covo de forma diversa'; 
yaquié "palavra da língua dos camacãs para exprimir - 'onça·~ 
.. cachorro'; 9uqu.iá ou 7ukiá 'a nassa aberta', o 'covo de bôca 
larga'. ss 

O vocábulo, assim tão diversamente grafado e interpretado, designa 
um córrego oorrespondente à ilha do Governador, ou como quer 
Ruellan, uma ria de cêrca de dois quilómetros de extensão, cobert:i 
de mangues, já em p-arte colmatada, e que aflui para o canal sub
merso interposto entre aquela ilha e a praia de Maria Angu na 
parte do continente, ao qual se atribui o escoamento das águas do 

s.. Ruiz Montoya, apud Batista Caetano - Op. cit. , p . 587. 

ss Carlos von Martius - Op. clt ., p. 397. 

se João Ribeiro, apud José de Sá Nunes, Boletim Geográfico, ano VI. 
11. :> 66, 1943, p. 601. 

\ 

s1 Martim Francisco - "Diário de uma Viagem Mineralógicau 
.Rev .. . Jnst. Hist. Geogr . Bras ;, tomo 9, p . 527. 

M~ Teodoro Sampaio - · Op. cit .. ~ p. 237. 

, 
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rio Irajá (q. v.)~ bcn1 corno de antigo per~urso do São João de 
Miriti (q. v.) e outros pequenos rios adjacentes.89 

Por }equtá são conhecidos, também .. a praia ilhéia e o saco onde 
deságua o córrego. 

JERIBATUBA - Alt. ]eribatiba, ]erivatuba. Corr. yerivá-tyba ou 
yeriuá-tyua. Sign. 'o sítio do jerivá ou catolé' - · alusão- à conhecida. 
palmácea e respectivo fruto. 

Vieira Fazenda, afirma que foi esta a antiga deno1ninação da ilha 
de Cotunduba (q. v.), no que há um equívoco do autor de Anti
qualhas e Af.emórias do Rio de Janeiro. A . ilha a que correspondeu 
o no1ne indígena é a das Palmas de Cima,. e para comprová-lo nada 
melhor dó que estas informações. de Gabtiel Soares: "Defronte da 
barra dêste rio, ao mar dêle está uma ilha a que chamam Redonda~ 
afastada dela para a banda de leste outra iiha a que chamam Rasa; 
.e defronte desta ilha e a ponta da lagoa estão três ilhas no meio, 
e chegando à terra outra ilhota a que chamam Jeribatuba·,. em redor 
da qual estão quatro ilhotas". so. 

Tornando-se como pontos de referência as mencionadas ilhas Re
donda e Rasa e a lagoa, que na realidade era a enseada de Cocotá 
na ilha do Governador, é fácil determinar com exatidão a ]eriba. 
tuba a que aludia o autor de Notícia da Brasil, identificando-se. aa 
mesmo tempo, nos boulders de Pedra Branca. Aroeira, Milho e Rijo 
as quatro ilhotas que a circundavam. RestringindQl.se a descrição 
do cronista aos acidentes geográficos da barra do Rio, de Janeiro, 
não se admitiria confusão entre êste~,. que se · localizam n°0 norte 
oriental da baía da Guanabara> com formações insufa11es da costa 
meridional. Jeribatuba fora1n, portanto, as Palmas de Cima e não .. 
como supõe Vieira Fazenda, a Cotunduba. 

J.ERICINO - Alt. ]iricinó. Corr. yari-cin.ó. Sign. 'o cacho liso; fe
. chado'. Diz-se do perianto das flores do jerivá, o qual,. secando, se 

abre em duas partes côncavas, chamadas· vulgarmente catolé. 

O nome. dado hoje também ~ um campo de treinamento militar,. 
designa o 1naciço e o respectivo pico· de culminância situàdos no 

s9 Francis Ruellan - Evolução Geomorfológica da baía da Guana ... 
bara, p. 472. 

A propósito de Jequié ou Jiquié sã~ re·coll!endáveis as notas de au
toria do Prof. José de Sá Nunes, publrcadas as pp .. 608/14 do Boletim 
Geográfico, ano VI, n.0 66, 1948. 

90 Gabriel soares de Sousa - · Op,. cit·. ~ p. 73 .. 
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exu·e1no setentrião do território carioca (Campo Grande-Realengo), 
por cujas cumiadas correm os limites com o Estado <lo Rio de 
Janeiro. 

Menos importante em relação ao relêvo e à ocupação humana do 
que os seus similares da Tijuca (q. v.) e da Pedra Branca (q. v.), o 
1naciço de jericinó apresenta como singularidade na orografia ca
rioca a ocorrência de rochas vulcânicas entre granitos e gnaisses. 

A denominação indígena pode encontrar explicação na ocorrência 
do Jerivá nas matas que vestem e contornam a serra sôbre a qual 
pipocam as descargas da artilharia do Exército. 

JIGôIA - Se de fato deriva do tupi-guarani, tanto pode ser corruptela 
de gihi-guayá, expressando 'semelhante a gia (rã}', como provir de 
gy-guaá, significando 'rio vasado ou curvo, formando seio interior
mente'. É admissível, ainda, a procedência de gy-guayá, para o que 
teríamos duas acepções: 'semelhante ao rio' e 'rio dos guaiás', isto é 
dos 'caranguejos'. 

Designa uma ilha da bacia atlântica, situada na lagoa da Tijuca 
(q. v.), próximo da barra dêste nome, em frente da qual desemboca, 
de um lado. o rio Cachoeira, e do outro as águas canalizadas da 
lagoa de Marapendi (q. v.). 

Aceito o topônimo como de origen1 bárbara. é lícita a conclusão 
de que tern êle ligação direta com o esteiro que comunica as lagoas 
com o inar, o qual se adelgaçando entre a praia e os inorros do 
extren10 sul do maciço da Tijuca, dá, de fato, a idéia de um braço 
de rio afluindo para o oceano, sendo, por outro lado, bem possível 
a freqüência ali dos caranguejos, ditos guaiás, porque vivem enco
vados, e talvez devido a isso, semelhantes às rãs (gihi que o vulgo 
transformou em gia). 

O recurva1nento do esteiro onde as águas se empolam é outra razão 
que pode justificar a procedência da denominação indígena. 91 

JU.\'11NGA - 1\lt. ]oatinga, ]uati. Corr. yuá-tinga ou yuá-tyua. É 
como se diz em tupi 'juá branco'. espécie de vegetal da família das 
solanáceas (Solanum Balbusu), algo parecido com o joazeiro. 

01 Em Aires de casal encontramos . referência a um rio Góia, que 
sai de uns pântanos e desemboca no rio Sarapul (q. v.>, que vem de Ser~a 
dos ôrgãos. O mesmo corógraf o dá noticia de uma ilha Gipóta na ba1a 
de Angras dos Reis, com pouco menos de duas léguas, muitas enge
nhocas, ·várias fábricas de anil, e pescaria. (Vid. Corografia Brasíliea, 
Il, PP . 11 e 14) . 
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Designa o pequeno morro litorâneo situado ao sul da Pedra da 
Gávea e que forma com a ponta oriental da restinga de Jacare
paguá (q. v.) um estreito canal de cêrca de quinze metros de largura, 
geralmente chamado barra da Tijuca (q. v), pelo qual se _comunica 
com o oceano a l~goa dêste nome (Tijuca). Reentrância do conti
nente no mar, da qual se destaca o apêndice da Ponta do Marisco, 
êsse inorro aderente do grande maciço urbano Andaraí (q. v.), assi
nala o extremo onde co1neça o litoral de Jacarepaguá (q. v.) e ter
mina a costa atlântica a que correspondem as zonas urbanas e 
respectivas praias da Gãvea, Leblon, Ipanema ( . . v.) , Arpoador e 
Copacabana. 

Os primeiros descobridores deram ao acidente o nome de Ponta 
do Bom Abrigo. Bom Abrigo porque excelente para recepção de 
navios a entrada ocidental de Cairuçu ('queimada grande'), situada 
entre êsse promontório e a ilha Grande. 

JURUBAlBA - Alt. ]erubaíba. Corr. yuru-mbai·á-ayba. Sign. 'garganta, 
barra ou foz ruim' - alusão ao acidente marítimo. 

Designa um grupo de ilhas da baía da Guanabara, situado a · leste 
de Governador, e . em cuja geologia se constata ostentação de alca
hcalcogranito e granito porfiróide, e, no solo sedimentar, ainda 
pouco alterado pela ação do homem, pitoresca roupagem de ve-
getal. · · 

A deno1ninação do arquipélago, onde se vêem testemunhos de uma 
ocupação humana frustrada, provém, de certo, da circunstância de 
ser a parte da barra do Rio de Janeiro que a circunscreve deveras 
ruim, e naturalmente de difícil trânsito para as embarcações, em 
virtude da chusma de úoulders e calhaus submersos que se inter
põem entre a ilha de Paquet<i (q. v.) e as arestas do continente 
fluminense que para ·esta avançam, formando, assim, uma aciden
t<lda garganta a nordeste da ' baía, e portanto aquilo que os índios 
apelidavam de yuru mbará ayba, hoje reduzido a êste Jurubaíba 
que as vêzes se entende ] erubaíba. 

M 

MANTIQUEIRA - O mesmo que· Amantiqueira ou Amantiquira, como 
antigamente se pronunciava e ainda hoje se ouve nas regiões mi
neiras e paulistas por onde corre á grande cord]heira dêste nome.' 
Deve ser corruptela de amanty-quira ou amandy-quira,, cuja tradu
ção é: 'dormida ou pouso da chuva'. Orville Derby, cm seu traha-
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lho A Serra da Mantiqueira, º2 refere-se a um documento datado 
de 1750, no qual se. conserva a grafia A·mantiquira, e . sabemos. por 
intermédio de Freire Alemão, que num escrito de Antonil, de 1708, 

. já aparece a palavra assim grafada, .com o que concorda o autor 
das Q_uestões Propostas, depois de indagar se não ·seria possível en
contrar a origem do vocábulo em may-tinga-ira, 'mel de uma espécie 
de abelhas brancas'. 9a Teodoro Sanipaio, que forneceu indicações 
ao geólogo yankee, a propósito da forma Amantiquira, argu
menta: "O que corrobora ainda esta .interpretação ('pouso da 
chuva') é a existencia de outros vocábulos de origem tupi contendo 
o mesmo elemento etimológico nas vizinhanças da mesn1a região, 
com~ Buquira, lugar numa garganta da mesma serra, na estrada 
conhecida em outro tempo por (;aminho do Rio, pouso de tropeiros, 
e que evidentemente se origina da palavra uquira pronunciada 
buquira, que quer dizer 'donniâa', 'pousada'. O vocábu10 cambu
.quira, significando fôlhas tenras de abóbora, ou os brotos, que são 
tôJhas techadas e como que dormentes, vem também do tupi: caá 
'fôlha', uquira 'que dorme', isto é, cambuquira ou caauquira, que 
quer dizer, literalmente, 'fôJha que dorme'. 94 Em Couto de Maga
Jhões encontramos a etimologia: "maan, cousa, tiquira, que veste 
. . . 'serra das vertentes ." 95 

Na toponímia carioca, 1\1.antiqueira designa um morro do grup~ 
ineridional de Pedra Branca, situado aba1xo da garganta de Grumar1 
(q. v.), e ligado à ponta de Guarauba (q. v.), que com êle forma a 

original península que pode ser chamada por êste me~mo nome. 

'ral sucede no caso da serra liomônima dos limites de Minas Gerais 
com o Estado de São Paulo, o topónimo encontrará sua justificação 
na permanênoia de nuvens carregadas de chuva sôbre o morro 
carioca em que culminam ao sul as formações orográficas do ma
ciço da Pedra Branca. 

02 Orville Derby - "A Serra da Mantigueira" - Revista do Instituto 
Hf8tórico .e Geográftco de São Paulo, vol. I, 1895, p. 9. 

oa Freire Alemão - Questões Propostas sôbre alguns Vocábulos da 
Língua Geral Brasiliana, p. 358. A conclusão de ~e~e Alemão é a de q~e 
Antonil parece estar certo quando escreve Amantiquira, para o que propoe 
a seguinte etimologia: amana, chuva, e tykir emanar, correr, don'!e apli
cado o têrmo ao lugar designaria 'serra onde os aguaceiros sao fre
qüentes'. 

º' Teodoro Sampaio, apud OrvWe Derby - "A Serra da Manti
queiraº, Op. clt., p. 9. 

t5 Couto de Magalhães - Op. clt., p. 294. 
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.t\rfARACAJAS - Corr. maracá-yá ou mbaracá-yá. Sign~ · 'o dextro no 
maracá'; o 'chocalheiro·~ Apelido que se dava aos índios temiminós 
chefiados pelo bravo Araribóia. ,No1nc do nosso conhef1do gato do 
mato (Felis Parda/is), que Stradelli nos descreve como um lindo 
espécime .. fu1vo-claro, de manchas 111ais ou menos regulares, em 
forma de rosetas ou anel" e que "chega quase ao triplo do tamanho 
do gato doméstico." of; 

J\tla1·aca7ás f9i unia das antigas denominações da ilha do Governador, 
que ta1nbén1 se chamou Paranapuã (q . v.) e Paranapucu. (q. v.) . 

lVIA.Rr\CANÃ - Alt. J\1aricanã. Corr. 1naracá.nã ou 1nbaracâ-nã. Sign. 
'se1nclhante ou que itnita o n1aracá '. Era o non1e que os índios 
davam a uma espécie de papagaios (Psitacus N obilis). Batista Cae
tano adtnite seja corruptela de paracau -anã, expressando 'papagaios 
coligados, conjuntos', mas no Vocabulário das Palav ras G uaranis 
Usadas p elo T radutor da ·conquista Espiritual', anota: "M aracanã 
s. nome genérico dos papagaios que andam e1n bandos e muito 
gritadores; aludindo ao instru1ncnto 1nbaracá pelo vozeado que 
faze1n, d á imcdiata1nente 'que imita o 1naracá'." v7 Stradelli, no seu 
Vocaúulán o, consigna: "Maracanã - Conurus - Casta de papagaios 
de cauda con1prida, como a das araras". vs 

Designa uin rio já chamado ta1nbérn ]eburubicica, cuj as <'tguas for. 
n1adoras brotam n a encosta d a serra da Carioca (q . v.), a noroeste, 
e são captadas no canal artificial <lo ~tangue. 

,-\ conclusão lógica é a de que o topôn!mo r ecorda a ocorrência no 
rio d as irrequietas maracanãs, cujo cstr ídulo se assen1elh:iria ao cho
calhar do niaracá dos índios. 

1\!IARACANAú - Corr. rnaracanã-ú ou rnúaraca nã- tí. Sign . 'onde vive 
ou come o maracanã'. (v. M aracanã). 

Norne pelo qual era conhecido u1n riacho que corria e1n volta do 
hoje fragmentado morro do Anhanga (q . v. Anhangá), e desaguava 
no antigo banhado onde é atualn1ente a Praça Scrzedelo Correia, e 
que era assim chamado por ser inuito freqüentado pelos psitacus
nobi l is. 

uu Ermano Stradelli - Op. cit ., p . 514 . 

!)i Batista. Caetano - Op . ci t . , p . 220 . 

v~ Ermano S tradelli - . Op. cit. , p. 515. 
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' : 

MARAMBAIA - Uorr. mbará-mbai. Sign. 'o cêrco do tnar', 'a restingá' ~ 
·'a língua arenosa cercando () mar'. 

Designa a restinga quç _fecha a baía de Sepetiba (q. v.), isolando-a 
do litoral atlântico, e que na realidade nada mais é do que uma 
ílha comprida e estreita formada por um cordão arenoso que se 
apoia, a oeste, numa montanha rochosa, e termina, a leste, no sopé 
da serra Guaratiba-São João da Maniqueira (v. Guaratiba e Man
tiqueira)~ onde se nota, refletindo a sua fragmentação, as ilhotas de 
Bom Jesus, Cavado, Capão e Balaios, bem como a desemboca~ura 
do rio Correia e do riacho Campo de São João. 

No Dicionário de Milliet, lêem-se as seguintes informações: . '~Esten
de-se esta restinga do oriente ao poente, obra de 7 léguas, não tendo 
de largura mais que meia. Sua extremidade oriental é separada 
do continente por um canal semeado de arrecifes chamado barra de 
Guaratiba; ao ocidente fenece numa m.eda da areia apelidada morro 
<ia Marambaia; entre êsse morro e a ilha Grandé há uma abertura 
de duas léguas de largo por onde se entra na baía de Santa Cruz, 
e onde só podem vagar bi;igues de 250 toneladas e daí para baixo. 
A restinga de Marambaia é povoada desde 1620 de índios tupis, 
que vivem de peixe, farinha de mandioca e milho. Há nela dois 
engenhos ou fábricas de açúcar e destilação de aguardente e uma 
igreja de pedra e cal, edificada em 1760, da invocação de N. S. da 
Conceição". 99 

Segundo os entendídos em ·geomorfologia, o que possibilitou a for
mação desta grande restinga foi o acúmulo e sedimentação, na en
seada, dos detritos da intensa erosão da serra do Mar, trazidos através 
do delta dos rios Guandu (q. v.) e Itaguaí (q. v.) . 

Era ali, na Mara1nbaia, que desembarcavam os escravos trazidos 
diretameate da Africa para o engenho de São João Marcos. de 
propriedade da família Ereves, cujos don1ínios se dilatavam desde 
a restinga at~ o vale do Paraíba. 

Muralha ao mar insulando .ª baía de Sepetiba, a restinga da i\1.a
rambaia expressa bem -o significado do voc.ibulo de origem indí
gena. ioo 

99 J. C. R . Milliet de Saínt-Adolphe - Op. cit., pp. 36/37. 
ioo Aires de Casal, em sua Corografia, vol. II, p. 13, refere: "A ilha 

aa Marambaia é um morro alto, coberto de mato, com cinco milhas de 
~omprimento e pouco de largura; povoada e cultivada em parte, com 
aols engenhos de açúcar, e uma ermida de Nossa Senhora das Dores. 
Desta ilha corre uma restinga de areia, estreita, com seis léguas de .com
prlmen.to para leste até .a barra de Guaratiba, e coberta de vegetação 
na maior porçãoº. 
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.MARANGUA - Alt. Marangá. Corr. marã-guá oµ 1narã·gúaia. Sign. 
'a baixada ou vale da guerra•. Pode ser também contração de 
maranguar, que exprime 'o lutador', 'o desordeiro', 'o destemido' ; 
nome de um índio que se tornou famoso pela sua valentia. . 

Designa uma planície situada ao. sul da região de Campo Grande, 
entre as elevações meridionais do maciço da Pedra Branca e o rio 
Portinho e seus pequenos tributários provenientes das encostas oci
dentais dos morros da Ilha e Bo.a Vista, naquele mesmo maciço.-

Conta.se que êsse local foi campo de luta entre os tamoios e seus 
inimigos, o que se explica talvez por estar num dos prováveis ca
minhos interiores percorridos pelos corsários francêses - -de . Jean 
François Du-Clerc, que, desembarcando na barra da 1Guaratiba 
(q. v.) e marchando através do continente, invadiram a cidade, onde, 
depois de vitórias fáceis nas primeiras refregas, experimentaram o 
revés que os obrigou à rendição, malogrando, assim, a tentàtiva 
de domínio da cidade que um ano depois seria repetida por Duguay 
·rrouin. Não é de duvidar que os tamoios, dando cobertura à 
passagem dos seus aliados, travassem duros encontros com os adver
sários naquele lugar, em cujo nome se conserva talvez a memória 
de um significativo episódio histórico. 

O nome Maranguá aparece no mapa do antigo Distrito Federal 
impresso em 1946 pelo Departamento de Geografia e Estatística, 
identificando também o alto curso do rio formado pela junção do 
Meirinho e Caldeireiros, perto do Campo dos Afonsos, do qual se 
apresenta como prolongamento o ~apopema (q.v.). 

Conforme já demonstramos em verbête anterior, a questão dêsses 
rios torna-se discutível do ponto de vista toponímico, pois que, en
quanto uns assim os identificam, outros são de parecer que êsse 
Maranguá-Sapopema não é outro senão o Acari (q. v.), que em 
outros mapas municipais mais antigos representa o curso médio do 
Miriti (q. v.) na região do Realengo. Essas divergências cartográfica~ 
vêm demonstrar não só quanto é nocivo o arbítrio nas. denomina
ções e mudanças de nomes tradicionais dos acidentes geográficos. 
mas também a precariedade de que ainda se ressentem os nossos 
conhecimentos acêrca de certos aspectos fundamentais da Geografia 
carioca. 

Chama-se também Maranguá uma colina situada na localidade de 
Campinho, próximo da Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi 
esta, igualmente, a denominação de um ribeiro que desaguava na 
bafa da Guanabara· (q. v.)~ · 
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MARAPENDI - Alt. Marapindi. Corr. mará-pindi ou mbará.fiindi, 
Sign. 'mar limpo'* 

Designa uma lagoa situada no litoral de Jacarepaguá (q. v.), ao su1 
da restinga de Itapeba (q. v.), a qual, correndo paralela à outra 
de Camurim (q. v.) e ligando-se com a da Tijuca (q. v.) por via de 
um canal artificial, separa-se do mar apenas por um estreitíssimo
cordão arenoso que emoldura a praia desde a ponta de Sernam
betiba (q. v.) até a falda do morro Juatinga (q. v.), vale dizer, até 
a barra da Tijuca .. 

O nome índigena tem sua razão de ser, pois que as águas de Mara. 
pendt, alimentadas diretamente por infiltração do lenço freático, 
na baixada de Jacarepaguá, e isentas da invasão do líquido po
luído dos rios que atravessam zonas habitadas, são realmente limpas, 
e puras, com a particularidade de não serem salgadas como as das· 
demais lagoas vizinhas. 

~IARAP ICU - Alt. Marapecu, Mirapicu, Afariapicu. Corr. mará-apecu
ou mba'râ-apecu. Sign. 'longo ou extenso caminho do mar', ou 'dis
tante do roteiro do mar'. Pode vir também de mbará-piacu, com
portando a interpretação 'reta ou descampado na direção do mar'; 
ou ainda de ímira-apir-cu, expressando 'culminância ou tôpo d0> 
extenso varejão', 'cume do varejão distante'. 

Non1c de uni rio fluminense histórico que limitou com o Guandu 
(q. v.) a grande sesmaria de Baltazar da Costa, Marapicu designa 

na toponímia carioca uma serra, e respectivo pico de culminância,. 
situada no extremo norte do continente, e que se articulando, pelo
cxtremo oriental, com as montanhas do Jericinó (q. v.), forma com 
estas o grande maciço que assinala parte dos limites setentrionais· 
com o vizinho Estado do Rio de Janeiro. 

Do ponto de vista geológico, a serra de Marapicu se caracteriza 
por uma constituição de rochas do período mezozóico, metamorfo-· 
seadas em grandes massas de granulação grossa e tonalidade clara 
e acinzentada, formando feldspatos alcalinos, nefilinas e cristais pi-· 
róxeno-sódicos (aegirita). 

A circunstância de achar-se o acidente geográfico distante em re
lação ao litoral, talvez lhe justifique o nome com a tradução 'dis
tante do roteiro do mar', que corresponde, no modo de falar dos
índios, a mbará-apecu. Mas também é provável que o topônimo 
esteja vinculado ao pico em que culmina a serra, e assim a tradução 
cabível seria mesmo 'cume do varejão distante' ou 'culminância do-
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extenso varejão' caindo a imagem. perfeita •. na configuração do aci
dente orográfico. 

l\1IRITI - Alt. Meriti. Corr. rneru=mberu-ty. Sign. 'rio das môscas'. 
Pode vir também de miri=mírim-ty, significando 'água pouca•, 'lí
quido escasso'; ou ainda, como entende Batista Ceatano, de mbirtti, 
expressando 'o que emite líquido', alusão a conhecida palmeira 
Maurilia Vinifera vulgarmente chamada muriti, buriti. 101 

Nome de um importante município fluminense, designa na topo
nímia carioca um caudaloso rio que se forma na região do Realengo 
e desemboca no extremo norte da baía da Guanabara (q. v.) onde 
também se confinam os limites orientais desta unidade federada 
.com o Estado do Rio de Janeiro. Tem êsse rio cêrca de 250 qui
Jômetros de extensão, sendo seus principais engrossadores o Pavuna 
(q. v.), o Piraquara (q. v.), o Caldeireiros e o Acari (q. v.); sua 

caudal, que se confunde com a do Pavuna é que assinala, junta
mente com a dêste seu engrossador, a fronteira norte-oriental do 
Estado da Guanabara com o vizinho território fluminense. 

·Tudo indica que a denominação geográfica se relaciona com o 
inseto diptero, comumente chamado meruim ou miruim - môsca 
pequena e incômoda, que na vasante infesta as praias e os rios, e 
·cuja ocorrência, em certas épocas, no vale do Miriti é ainda hoje 
.evidente. 

O fato de ser o rio um dos mais caudalosos do sistema hidrográfico 
·que faz parte, e não se confirmando a ocorrência na sua zona de 
influência da palmeira muriti, afasta a hipótese da procedência de 
mírl-ty ('pouca água') e mbiriti ('o que emite líquido') para o 
topônimo. 

N 

:\THANGUE'I'A - Alt. Nhangaitá, Nhanquetá, Nhenguetá. Corr. afia. 
guetá ou ana-ngetá. Sign. 'os muitos fantasmas' ou 'que tem 
muito~ tantasmas'. Pode vir também de anhang-etá, expressando 
'os diabos', 'corja de demônios'. Admite-se ainda a procedência de 
anhang-ztá, exprimindo 'pedra dos diabos', ou, inversamente, 'diabo 
de pedra•. 

Designa un1a ilha da baía da Guanabara (q. v.), situada entre Go
vernador e Paquetá (q. v.) . 

101 Batista Caetano - · Op. cit., p : 234. · ' 
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(.;uriosa formação insular cercada de grandes matações, essa ilhJ. 
observada de longe, às horas do levante e do sol-pôsto, toma, de
veras, aspecto espectral. Nisso viriam os nativos uma multidão de 
n1iasmas ou· espíritos malignos, e é bem provável que nessa im
pressão tenha fundamento alguma das muitas lendas devidas ao 
gênio inventivo do autoctone, e, em eras passadas, correntes entre 
os pritnitivos habitantes da baía do Rio de . .Janeiro. 

o 
.rOBU (S) - Corr. ybu ou y-1nbu. Sign. '<igua que e1nerge', 'ôlho dágua', 

'manancial', 'água borbulhante'. Pode vir tan1bém d e obi, expres
santo '1nolhado' ou 'pontudo', 'aguçado', 'que vai e1n po!1ta '. Adµii
te-se ainda seja contração de obi-y, cxpritnindo 'água azul ou verde' . 

' . 

Designa tuna série de bou·lders insulares que emerge1n das águas da 
baía da Guanabara (q. v.) a sueste da ilha do Governador. 

<..;orno têrmo de procedência indígena do Brasil, não deve esta 
expressão toponímica carioca ser confundida com a· palavra simi
larmente grafada, segundo A. Brachet originária do espanhol, 10:! 

1nas apontada por A. "renório d' Albuquerque, como de procedência 
alemã, transformada pe!os francêses e, através dêstes, introduzido 
no português. 1oa 

p 

J>4\NCARA1B.A - Alt. PancaraílJo, Panacaraiba. Corr. paã-acará-ayba. 
Sign. 'atoleiro ruitn ou pobre de acará'; senão 'acará ruim do ato
leiro'. Antenor Nascentes, no Dicionário Etimológico} reporta-o a 
pzncaraíba, i o-t que no Dicionário Português-Brasiliano vem anotado 
com a explicação: 'palmas para domingo de Ramos'. 105 

Designa a ilha inais setentrional da baía da Guanabara, situada 
nas imediações da de Paquetá (q. v.) e um pouco ao norte da de 
Brocoió (q. v.). 

io:! A. Brachet - Dictionaire Etymologique de la Lange Française, 
_·p. 576. 

ios Segundo A. Tenório d'Albuquerque, - o obus que passou para 
a português através do francês originou-se do alemão haubtze, a que 
deram inicialmente a forma hochus, excluindo o h e transformando a. 
silaba inicial em au, que em português passou a ser ô . <Vid. dêste autor 
.Formação e Deformação das Palavras, p. 52). 

'104 Antenor Nascentes - Op. cit., p. 231. 

105 Dtcionário Português e Brasiliano, p. · 259. . . 
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1\ denominação indígena, tanto pode ter relação co1n a cscassês doi 
peixe no lamaçal (Paa) como ligar-se diretamente a carapaça ro
chosa e áspera da formação insular, que é parte daquilo que Afonse>
Várzea .denominou de 'ilhas de colina e lama' da Guanabara'. 

PAQUE'rA - Várias são as opiniões acêrca das raízes etimológicas e 
s1gn1hcado dêste topônimo. Em Teodoro Sampaio lemos: "paca
etá", 'as pacas'. 106 Castro Lopes, indica: "pac-etá, 'muita concha', 
·conchas reunidas'." io1 A. G. l"ereira da Silva, opina: "pac itá, 'pacas .. 
sa.idas das pedras, da furna onde êsses animais habitam'." 1º8 Noro
nha Santos, seguindo o bávaro von Martius, aceita o vocábulo come>-

: originário da expressão portuguêsa paquete, que já é galicismo. 1º9 

Vieira Fazenda admite que o nome provém da semelh~nça do aci
dente com o mamífero roedor. 110 Martins dos Santos, sugere: "paã 
(atolar) + que (lado, costado) + ta (apócope) - 'lugar de lama 

forte, atoleiro'." 111 E há ainda quem dê a acepção de 'pedras caídas.. 
do céu'. Aceitando em parte a sugestão do autor de A propósito 
aos 1·oponinios lndtgenas, e contrariando tôdas as demais aqui 
arroladas, propomos para o geono1nástico carioca a seguinte etimo
logia: paã. (atolar, ser atolado) iquê==.iké (lado, costal, próximo~ 
unido) itá (pedra, rochedo, penedia) - 'pedras unidas ou penedia 
atascada (s)', isto é, 'metidas no atoleiro', senão 'penedia do costal 
lan1açoso'. Esta nos parece a etimologia verdadeira da palavra Pa-
quetá, cujo radical deve ser o mesmo de Pancaraíba (q. v.), e eviden
temente traduz características da parte da baía da Guanabara, onde 
se situa o ocidente geográfico a que corresponde . .É de fato o domí
nio ali da lama e dos matacões graníticos que dela emergem, for
mando arquipélagos separados entre si por furos rasos e lodosos que 
tendem a obstruir-se. Já o nome Lamerão, dado ao promontório
setentrional da ilha guanabarina, reflete o fato implícito de que dá 

100 Teodoro Sampaio - Op. cit., p. 250. 

101 castro Lopes, apud A. o. Pereira da Silva, Memória Histórica. 
da Ilha de Paquetá, p. 6. 

1os A. G . Pereira da Silva - Memória Histórica da Ilha de Pa-
quetá, p. 6. 

109 Agenor Noronha Santos - Corografta do Distrito Federal, p ·: 9 . .' 

110 Vieira Fazenda, apud A. G. Pereira da Silva - Op. cit., p. 6. 

111 F. Martins dos Santos - "A propóSito dos topônimos indígenas"" 
- Revtsta Brasfletra ele Geografia, n.0 4, out. 1939, p. 114. 
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.1déia a partícula paã (atascar, atolar), em que Martins dos Sant~ 
1oi buscar fundamento para a acepção 'lugar de lama forte'. t. pro
vável a existência de pacas no local, mas isso não é suficiente para a 
dedução simples e cômoda de que foi o mamífero que inspirou a 
denominação. Vêm bem a propósito estas considerações restritivas de 
. .EmiUe AHain: "Paquetá (ile de) - Composé probable de paca, gros 
ranger dont la chair estimée, et etá signe de plurel, et marquant 
l'abondance; abondance de pácas, ile giboyeuse en pacas. Cette ethy
mo!ogie cst tout à fait conforme à celle qui donne Anchicte pour la 
.composition des nomes; mais cela ne suffit pas pour l'accepter sans 
-reserve. 11 est certain que la paca recherche la bords de l' eau, ou 
elle se refugie quand elle est surprise loin de son terrier; 1nais non 
.ne savons si eJle frequent les bords de la mer". 112 

•Quanto à grafia, encontramos em docu111cntos antigos for1nas dís
pares, como, por exemplo: Pacotá e Paquatá, para o que natural
mente terão concorrido erros de cópias e adaptações vernáculas de 
·registros feitos por estrangeiros de língua não portuguêsa . 

.Paquetá - designa a mais afastada das grandes ilhas da baía de 
Guanabara (q. v.), a qual dista do continente carioca cêrca de dez 
milhas marítimas, contadas do Pôrto das Barcas, na Praça Quinze. 
· rem essa ilha uma área de dois quilómetros quadrados, compreen
,dendo dois núcleos elevados interligados por uma estreita faixa are
nosa. Os geóiogos distinguem em sua estrutura petrográfica uma 
constituição de gnaisse não porfiróide, rico de mica e biotita em 
.contacto com o granito, o que pressupõe um prolongamento das 
tonnações geológicas da serra da Misericórdia, distendidas provà .. 
velmente até às praias e sacos da parte da baía de Guanabara que 
Jhe ficam e1n frente. Para Hilgard Sternberg, essa característica 
petrográfica e morlolõgica reflete a continuação para este da ilha 
.do Governador da Ponta do Boqueirão, com interferência na série 
Nhãnguetá-Viraponga-Fô!ha-Brocoió. 113 Do ponto de vista fitogeo
grático, é de uma beleza impressionante. Recoberta de denso arvo
redo na ante1nanhã da colonização portuguêsa, a sua atual paisagem, 
conquanto n1odificada, é ainda .digna de contemplação. No · tôpo, 
diz Virgílio Correia Filho, "o delgado manto de terra vegetal, de 
coloração avern1eJhada, patenteia-se enegrecido, mas à flor. pelo. 

. 11~ Emllle Allain - Quelques données sur la capitale et sur l'admi-
:nfstratton àu Br.ésil, Paris, 1886. ·· 

~: 11a Hllgard o. sternberg - "Paquetá - Ensaio Geográfico,, - Ana~ 
40 IX congresso BraSileiro de Geografia, vol . V, 1944, PP. 699 a 702 ~ 
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hu1nos, que lhe enriquece a fertilidade, comprovada pelo viço da. 
vegetação natural. Essas peculiaridades estimulariam, ao lado da 
pescaria, as primeiras indústrias baseadas na explotação da lenha_. 
do carvão e das caieiras consumidoras de combustíveis." 114 

Conhecida . dos portuguêses antes de serem lançados por Estácio de 
Sá os fundamentos da cidade entre os morros Cara de Cão e Pão· 
de Açúcar, a ilha de Paquetá pertenceu, primitivamente, a Inácio 
Bulhões e Fernão Baldez, sócio de Aires Fernandes, entre os quais 
se dividia ao n1cio, cabendo ao primeiro a parte sententrional, e · 
ao segundo o meridião, medido do ponto hoje denominado Ladeira 
do Vicente, que lhe assinala, na cintura adelgaçada, a divisão dos. 
dois núcleos elevados. 115 Sua incorporação ao Município da Côrte 
efetuou-se em 1833, por Decreto imperial de 23 de março. Recanto· 
aprazível, considerado um dos mais encantadores da terra carioca. 
de D. João VI, que a honrou com sua preferência, recebeu Paquetá 
o epíteto de "Ilha dos Amôres", o qual ainda sobrevive com as .. 
tradições locais que o romanesco hodierno inspirador de poetas, 
músicos e pintores, não desmente. Ali residiu José Bonifácio, o· 
Patriarca. Ali també1n viveu e bebeu inspiração para A Morenhi-· 
nha Joaquim Manuel de Macedo. 116 

PARANAPUÃ - Alt. Parnapuã. Corr. paranã-puã ou paranã-poã. Sign ... 
'o que se ergue no seio da baía'. Pode vir também de paraná-apuã,,.. 
expressando 'rio grande redondo', 'enseada redonda'; ou ainda de
-paranã-apua, dizendo.se, então, 'furo do rio grande'. 

Assim se cha111ou primitivamente a ilha do Gove1·nador, que através. 
dos tempos recebeu as denominações de Paranapucu (q. v.), a que
se deu as variantes Paranapecu, Paranapicu, Parnapicu -; Maraca
jás (q . v.), Grande, Sete Engenhos, e finalmente a que até hoje se-
conserva, em n1emória de Salvador Correia de Sá (o Velho), de 

114 Virgílio correia Filho - "'Paquetá" - Revtsta Brasileira àe Geo-
grafta, n.º 1, ano VI, jan.-mar. 1944, pp. 59 e 66. 

115 As sesmarias de Bulhões e Baldez foram obtidas em 1565 e 1566,. 
respectivamente, contando-se para o primeiro, inicialmente. 700 brac;as
ao longo da água e 400 pelo sertão a dentro em Jerequeassum e Petiriba, 
e ao segundo, sócio de Aires Fernandes, 3. 000 braças de largo e 4 . 500 de 
comprimento no rio caserabu até Tapacora. 

116 Joaquim Nabueo que também ali residiu, recordou-a com ca
rinho em A Mtnha Formação. As páginas 251 dêste livro escreve o grande 
estadista: "A ilha de Paquetá é uma jóia tropical, sem valor para oa 
naturais do pais, mas de uma variedade quase infinita para o pintor, <> 
fotógrafo, o· naturalista estrangeiro . .. " 
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que1n foi propriedade depois de pertencer a D. Bárbata de Casti
Jhos, viüva de Manuel Aires Maldonado1 que a vendeu àquele go-· 
vernador-geral, segundo reza a tradição, por duzentos mil réis. 

PARANAPUCU - Alt. Parnapocu, Paranapicu, Paranapecu, Parnapicu ~ 
Sign. 'mar comprido'; 'braço de mar ou rio'; 'canal marítimo'. 

Antiga denominação da ilha do Governador que também se chamou 
Paranapuã (q. v.) e Maracajás (q. v.). 

PARANAPUCUt - Alt. Paranapocuí. Teodoro Sampaio faz proceder 
de paranã-pucu-y, traduzindo: 'a água do canal'. 117 Milliet de 
Saint-Ado1phe, por sua vez, opina: para,ná, 'mar', pucuhi, 'grosso, 
agitado'. 118 Antenor Nascentes atribui a Carlos von Martius a se
guinte etimologia: para'na, 'rio', puku, 'comprido', y, 'depressa' -
'rio longo e rápido'. 119 Há ainda quem admita a procedência de 
paraná-pokok-y, com a interpretação: 'rio que se junta ao mar'. 

Com o devido respeito a estas opiniões aduziremos a nossa: a pa
lavra pode ser pura e simplesmente o diminutivo de Paranapucur 
representando o i final o sufixo equivalente a mirim e que também 
se traduz por 'pequeno', 'menor', 'miúdo'. 

Antiga denominação da Ilha Rasa, que se situa a leste de Gover
nador, na . qual se aldeavam índios tamoios, e que sendo reduto dos 
francêses fortificados em Villegaignon - outrora Sergipe (q. v.) -, 
foi atacada e tomada por Mem de Sá, em 1567, quando dos célebres. 
combates que culminaram na expulsão da Guanabara dos domina
dores da França Antártica. 

O nome Paranapucuí alude, decerto, à ilha pequenina em co1npa
ração com a maior da baía do Rio de Janeiro, isto é, a Paranapucu 
(q. v.), hoje Governador. 

PAVUNA - Alt. Pabuna. Corr. pab.úna. Sign. 'estância prêra'. Pode vir· 
também de ypab-una, expressando 'lagoa escura'. · 

Na orografia designa um morro integrante do maciço rural desta-· 
cado de Nazaré (Madureira-Realengo). 

Na hidrografia é o nome de um rio proveniente do sítio Bom 
Retiro e que corre na divisa setentrional com o território flumi
nense, fundindo suas águas com as do rio Miriti (q. v.); designa-

111 Teodoro Sampaio - Op. cit., p. 259. 

11s J. e. R. MillietdeSalnt-Adolphe-Op. cit., p . 24. 

ue Antenor N'ascentes - Op. cit., p. 234. 
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também um riacho que se forma entre os morros do Outeiro Santo 
e a Pedra do Padre, e desemboca na lagoa de Jacarepagu{t (q. v.) 
através de um canal artificial. 

Anteriormente era denominação de uma Iagoa.120 situada nas ime
diações da igreja do Rosário, e que formava com os alagadiços do 
Polé (Lampadosa) e do Destêrro, a esponja dos velhos paludes ater
rados sôbre os quais se edificou a parte do perín1etro central da 
cidade que vai do Cais do Pôrto à Praça Paris e da Rua 1.º de 
Março ao Campo de Sant'Ana, passando pelo Largo da Carioca, 
Praça Tiradentes, Largo da Lapa, etc. 

O aspecto lodoso ou a constituição dos solos do seu leito, que tor
nova •escura a água da lagoa', sugeriu o designativo indígena do 
palude litorâneo, sendo admissível o mesmo motivo para que ao 
rio e ao riacho se aplicasse a denominação. 

Pavuna é também o nome de uma localidade suburbana da zona 
norte. 

iPJAHA (S) - Corr. piã-bãi ou piá-mbae. Sign. 'o pele manchada'. Nome 
de um peixe miúdo de água doce, tambem cha1nado piabanha, 
muito peculiar aos rios brasileiros. Teodoro Sampaio registra a 
palavra como alteração de ypiaua, admitindo que pode proceder 
também de ypyaua, significando •a fundura', 'a profundidade'. 121 

Designa um rio emanado junto à Garganta do Itapuca (q. v.), na 
serra do mesmo nome, bem como o can~l que o capta e fossaliza 
para a lagoa de Marapendi (q. v.) em Jacarepaguá (v. v.). 

Nomeia também um morro meridional do sistema orográfico da 
Pedra Branca, ao qual se fundem as elevações da Boa Vista e do 
Caetê (q. v.). 

Do topônimo &e deduz a natureza piscosa do rio do qual se estendeu 
a denominação ao morro. 

·PIAÇABA - Alt. Piaçava. Corr. pya-açaba ou pya-çáua. No1ne genérico 
da fibra, da palha e da palmeira Attaléa Funifera. Regularmente 
traduzido expressa: 'traspasse de apertar', podendo ser tempo verbal 
exprimindo simplesmente 'tecer'. Pode vir também de pe-açaba,. 

220 Situava-se esta lagoa precisamente no local onde é hoje o Pas-
seio Público na Clnelândla, cuja construção se deve ao Mestre Valentim. 
por encargo do Vice-Rei Luís de Vasconcelos, depois de ser ela aterrada 
com o desmonte do morro das Mangueiras, que ficava ali onde agora se 
Jocallzam os belos jardins da Glória. 

i:u Teodoro Sampaio - Op. cit., p . 221. 
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signific~lndo 'a travessia do carninho', 'o pôrto', ou, con10 quer Edel
~.veiss, 'escoadour.o'. 122 

Piaçaba designou unia praia que se aproxiinava da encosta do 11101To 
do Castelo, correndo desde o Forte de Santiago até a lagoa da Man
gueira ou do Boqueirão, à n1arge1n da qual se desenvoh·era1n os 
·primeiros aglo1nerados hun1anos do que hoje constitui o perünetro 
urbano central da cidade, segundo Gastão Cruls, ·' por razão de 
.comodidade", Yisto q.ue o povo, pensando diferente do Go\·ernador 
Nie1n de Sá, que escolhera a colina para estabelcci1nento da povoa
ção, preferiu a várzea, '·ocupando os terrenos da praia c nde já se 
fazia regular con1ércio con1 produtos vindos dos engenhos e roças 
vizinhas, en1 pequenas c1nbarcações". 12:i 

Pl.:\t - Corr. a/uá-í. .Sign. '<.~ pirralho, o n1cnino', 'o ho1nenzinho'. 

, Designa uu1 pro1nontúrio da baía de Scpetiba (q. Y.). situauo no 
extre1no oriental da praia dêste non1e e não intuto dista:ate da 
Ponta do Ipiranga (q.v.'). 

Identifica-se ta1nbén1 con1 ês.tc non1e a parte dos can1pos alagados 
·do litoral de Sepetiba co1np1;eendida entre o vale do rio do Ponto 
e os n1orros da .Joaquina e do Triunfo. 

D<i-sc ainda a denon1ir'laç·ão indígena a un1 rio, hoje canalizado, que 
atravessa aquêles ca1npos e \1\Í ter â baía de Sepetiba. 

PINDAI (S) - Para esta pahhTa adniite1n-se as seguintes ct :1nologias: 
pindá-i', expressando ·'nt>s anzóis~ ou 'onde dá anzóis'; o 111csn10 que 
pindaiti; .pindá-T, significando 'anzoízinhos~. 'anzóis pequenos ou 
iniúdos', alusão ao arbusto d e onde se tiram varas para arco-de
flexas e caniços; />indá-cii, expr!1nindo 'dente aguçado, ponteagudo', 
'a fisga', ~o arpão', dizel'ldo-se també1n do paquidennc vulgarn1ente 
chamado ouriço ou porc<"J-do-1nar, pelo fato de ter os dentes agu. 
çados. Pode ser tan1béin contração de pindri-ib, que se traduz por 
'vara de anzol', 'onde se pendura -0 anzol', 'o caniço'. 

Designa duas iihas da baía da Guanabar<l (q. v.), situadas cn1 frente 
e pouco d:stante da praia de R.anios, entre suas similares n1aiores 
conhecidas por Fundão e B-0111 Jesus, e que, a excn1plo desta~ e das 

1:?2 Frederico Edelweiss, apud Teodoro Sampaio, O Tupi na Geografia 
Nacional, 4.ª edição., 1955, pp.. 12.0 e 129. 

l!.!~ .Gastão Cruls - Aparência do .Rio de Janeiro, p . 71 . 
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demais do arquipélago de que faz parte, tende a desaparecer com 
as o-'.>ras de terraplanagem no perímetro delimitado para construção 
da Cidad.e Universitária. 

Como geralmente se diz Pindais, resta a hipótese de ser a palavra 
composta do étimo tupi pinàá (anzol) e a desinência porLuguêsa 
is que forma o plural dos substantivos nesta língua. Caso contrário,. 
onde buscar a razão da denominação geográfica indígena? Na abun
dância do arbusto que dá caniços ou na ocorrência pelas imed:ações 
da ilha do paquiderme de dentes aguçados, e que por isso os índios. 
~pelidavam de pindãi? 

PIRAGUARA - Alt. Piraquara. Corr. pirá-guara ou pirá-uára. Sign. 
'comedor de peixe', 'aquêle que vive de peixe'., 'o pescador'. Diz-se 
da ave da família dos Alcedínídeos vulgarmente chamada martim 
pescador, e também do bôto, cetáceo da falange dos Selfinídeas. 
i\pehdo que se dá ao homem que se dedica à pesca. 

Designa um afluente do rio Miriti (q . v.), cujas cabeceiras se loca
lizam na serra do Barata, maciço destacado Inhuaíba-Santa Eugênia 
(Campo Grande), de onde também promanam os rios Alon~o e Cal

deireiros, igualmente tributários do Miriti. 

PlRAQUARA - Alt. Pzracuara. Corr. pirá-quara ou pirá-cuara. Sign. 
'o buraco ou toca do peixe'. 

Designa um rio de cêrca de 4. 500 quilômetros de extensão, prove
nit.nte da serra do Barata e que aflui para o Miriti, através do braçQ 
denominado Meirinho, que dêle se destaca nas prox~midades das 
colinas de Monte Alegre, em Realengo. 

PI~AQUÊ - Alt. Peraquê, Piraiquê. Corr. pirá-iquê ou pirá-ikê. Diz-se 
do esteiro aonde o peixe entra para desova ou para comer. An
chieta, numa das suas cartas,. datada de Pitatininga em abril de 
1656, com efeito refere: "Em certa quadra do ano apanha-se uma 
infinita multidão de peixes; a isso os índios chamam pirá-iquêr 
isto é, a entrada do peixe (Psicium ingressus): porque vêm inúmeros 
dêles de diversas partes do mar e entram para lugares estreitos e 
para os curtos braços de mar a fim de porem ovm". 11-4 

Designa o prolongamento do rio Cabuçu (q . v.) que separa, a su
lestc, o distrito de Campo Grande do distrito de Santa Cruz; é o 

. ' 
12• Padre José de Anchieta - · "Cartas" . An . Bibl .. Nac., vol. cit.,. 

p. 284. 
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baixo Cabuçu que atravessa a planície de Sepetiba (q. v.) e desem
boca na baía de igual nome. 

Milliet de Saint-Adolphe, no seu Dicionário, refere: "Ribeiro da 
província do Rio de Janeiro: rega o têrmo da fregues .. a de l7ua.1.at1b~ 
por espaço de algumas léguas, .Jiando navegaçao a canoas, e vai 
desaguar no Oceano". 125 

O itinerário dêsse rio corresponde aos limites da antiga sesmaria 
doada a 1\!Ianuel Veloso Espinha que, cm 1710, veio com .a sua 
gente da Capitania de Ilhéus, a fim de juntar-se a Estácio de Sá 
na luta contra os francêses. 

Piraqué chama-se também uma ilha da lagoa Rodrigo de Freitas. 

POMPEBA - Alt. Pombeva. Corr. po-mbeba ou po-béua. Sign. 'mão 
chata', 'fibra ou cipó chato'. 

Designa uma pequena ilha d11 bnía da Guanabara e outra de idên
tica feição situada ao centro da lagoa de Jacarepaguá. Sôbre à 
primeira encontra1nos no · Dicionário de Milliet de Saint-Adolphe a 
seguinte indicação: "Ilha da baía de Niterói ou do Rio de Janeiro, 
defronte da igreja da povoação de São Cristóvão. Acha-se atual
mente no têrmo da nova freguesia do nome da sobredita povoa
ção". i.::-0 

O nome indígena provem da forma realmente achatada da~ ilhas 
que muito se assemelham, não só por êste como por outros aspectos. 

·s 

SACOPENUPÃ - Alt. Sacopã. Corr. socó-pe-nupan ou çocó-pe-npã, 
Sign. 'pancada dos socós', alusã'.o à árdea Scapularis Brasiliensis -
ave ciconiforme; que tem por hábito esconder o corpo debaixo da 
água, mostrando apenas à cabeça e parte do pescoço extraordinà
riamente comprido, dando assim a idéia de uma cobra surgindo à 
superfície. , 

Antiga . denominação da lagoa Roçlrigo de Freitas, em cujas proxi
.. midades se fizer.aro, ao tempo de Estácio de Sá, as primeiras planta

ções de cana e se estabeleceram os primeiros engenhos. de açúcar 
em território carioca. 

125 J. o. 'R. Milliet de 'Saint.!.Adolphe - Op. clt., p. 326. 

12e J. C. R. Mllliet de Saint-Adolphe - Op. clt., p. ~338. 
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Rodrigo ;cfe Freitas~ . que .se lig3i ao mar de Copacabana, por rneio 
de um entalhe na garganta granítica situada entre os morros doo 
Cabritos e do Cantagalo, e está atualmente em grande parte ater-

1 rada ·para condicionar terrenos destinados a edificações, era antiga
n1ente, de fato~ 'a lagoa dos · socós', co1no Guaratiba, o foi das 
'garças' e Jacarepaguá dos 'jatarés'. 

Aires de Casal mediu nesta lagoa meia légua de diân1ctro, situan
do-a a seis quilômetros de 'distância da enseada do Botafogo. 1~'7 
Milliet de Saint-Adolphe, que a conheceu en1 tneados do século XIX, 
a ela assim se 'refere: "Lagoa · da província do Rio de Janeiro, 2 
léguas ao sul da capital, em cujas margens está assentado um jardim 
botânic~ . onde se cultivam à custa do Govêrno plantas exóticas que 
se dão de graça aos cultivadores e curiosos que deseja1n propagá-las 
no Brasil. . Abunda esta lagoa de peixes, e acha-se separada do mar 
por um banco de areia amontoada pelas ondas. É mister às vêzes 
fazer-se sanjas para aliviar a lagoa quando as ~íguas são demasia-

, das". 128 · 

Hoje _êsse pro~lema de saturação em épocas de enchentes não 1nais 
existe. Foi sup~radp com a co.nstrução dos canais que recortam a 
planície do Ipanema (q. v.) e comunicam a laguna com o oceano, 
nas enseadas ~e. CQpacabana e do Leblon. 

SAPÊ - Corr. ça-pé ou eça-peé. Sign. 'alumiar'. 'alimiador', 'aquecedor'. 

.. 

Nome da conhecida gramínea (Saccharurn Sapê) de que se serve o 
nosso caboclo para cobrir o seu teto e como n1aterial para fac.!io 
destinado à iluminação. Teodoro Sampaio traduz: 'ver caminho~ 
alumiar'. 129 Diz-se também dos vegetais secos nas capoeiras de terra 
ruim. Os lexicons da língua portuguêsa vão mais além, registrando: 
"ramo sêco de pinheiro; cêsto ou balaio para usos vários". 

Na orografia 4esigna tJma colina is<;>lada, de cêrca de 150 1netros de 
altura, situada a oeste da serra da Misericórdia, na zona do lrajá 
(q. v.), distrit~ de Madureira. 

Na hidrografia é denominação de um braço do rio Guandu (q. v.), 
que desce da serra do mesmo norp.e, ~azendo apreciável entalhe nas 
fonn"""ãÇões vuicânicas. qo maciço M~apicu-Jericinó (v. êstes nomes), 

' : : • I .' 

121 Aires de Casal - Op. cit., p. 14. 

i 2s J. C. R. Mlll_let de. Salnt-AdQlphe - Op. cit., p . 376. 

1:?9 Teodoro Sampaio ___ Op. clt .. , :p,, 274 . . 
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e drenando parte dos distritos de Realengo e Campo Grande, juff
tamente com dois outros cursos dágua provenientes. daquelas mes1nas 
culminâncias e dirigidas para igual dest.ino. 

I • r ( 
/ 

SAPOPEÃIBA - Alt. Sapupemba,, Sapupe'tna. Corr. Sapo-j;c11iba ou 
çapo-mpemba. Diz-se d~ raiz chata, eSquinada ou faceada, disposta 
em forma de paredes, como a ~as gameleiras, ou, ~91110 quer Stra
delli, "raiz que sai do solo, formando saliên,cia em fom1a qc escora· 
achatada cn1 roda do tronco, fazendo':"'lhe de contra(ortc e dividin
do-o em compartitnentos". 130 Antenor Nascentes, no seu Dicionário 
.Etimológzco, conclui: "Do tupi s(i'po~ 'r:áiz\ e pernba, gerúndio de 
pern, 'trançar', 'atravessar'." 131 . · 

Deno1nínação do antigo povoado que evoluiu :·para a atual locali
dade suburbana de Deodoro, designa na orografia u1u tributário do 
rio Pavuna (q. v.) formado nas imédiaÇões do Cam1Jo dos Afonsos 
e que entre a junção dos rios Caldeireiros e · Meirinhó· e ó inorro elo 
Casem iro recebe o nome de Maranguá (q. v.). 

S1\PUC . .\IA - Corr. çapucaiá. Sign. 'o grito, ~ ciamor'; '~ galo, a gali
nha'. Pode vir ta1nbém de yaça-pucai, e, nesse caso, alude ao h·uto 
do sapucaieiro ou quateté (Leccythis PsiQnis). Segundo Stradelli a· 
denominação da fruta proveio do forte :i:umor provocado quando 
se arrebenta a cápsula que envolve as amêndoas. rn.2 

.Non1e de un1a antiga ilha da baía da Guanabara, atuahnentc incor
porada ao continente. 

S1tua,·a-se essa ilha en1 frente à Ponta do Caju, e era ·a principal, pelo 
lamanho, do arquipélago do Bom Jesus, de que faziam parte, além 
da ilhota dêtse nome, as do Pinheiro, Fu~d.ão, :f>indais (q. v.), Ca
talão, Cabras e .Baiacu (q. v.), hoje arrazadas , e interligadas por 
atêrro artificial destinado a condicionar terrenos à futura Cidade 
Universitária. 

Explica-se a denominação pela ocorrência · da sapucaià na ilha que 
cedeu lugar ao atual depósito de resíduos da Limpeza Urbana. · 

1so Ermano Stradelli - Op. ci t. , p. 641. 

1s1 Antenor Nascentes - Op. cit., p. 276. 

13:.? Ermano Stradelli - Op. cit., p. 641. 

I 
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SARAPUt - Corr. çarapó-y. Sign. 'rio dos sarapós'; 'o que escapa ou 
escorrega da mão·, alusão aquela espécie de peixe de água doce da 
família dos Gymnotícadeos, vulgarmente chamado faca. 133 

Designa um rio meio carioca e meio fluminense, proveniente da 
encosta setentrional da serra do Bangu (q. v.) e que atravessa a 
planície de Campo Grande, entrando no território do Estado do 
Rio de Janeiro emparelhado com o Sardinha que a êle se junta 
além da fronteira. robustecendo-lhe · a caudal tributária da Guana. 
bara pelo lado · da vizinha uniaade feãerada. 

Rio histórico, a exemplo do Miriti (q. v.), do Marapicu (q. v.) e do 
Itaguaí (q. v.), teve o Sarapuí influência decisiva na conquista e 
colonização do recôncavo fluminense e meio-norte do território ca. 
rioca. Vale amplo. aberto para a enseada guanabarina, através dêle 
penetraram no continente as expedições desbravadoras dos primeiros 
tempos, e foi no seu . vale ubérrimo que se estabeleceram alguns dos 
primeiros engenhos e fazendas nas terras outrora .assenhoriadas pelos 
tamoios. 

O nome indígena provém, decerto, da abundância, no rio, do peixe 
que o vulgo apelidou de faca. 

SARA VAT A - Alt. Gravatá, Caraguatá, Caravatá. N ão é africanismo, 
nem nada tem a ver com a conhecida expressão umbandista saravá, 
como à primeira vista leva a supor. Trata.:.se, pura e simplesmente, 
de uma corruptela da palavra nhengatu carautã, carauá.atã, que se 
tem modificado também para caravatá, caraguatá, gravatá, 134 e que, 
regularmente traduzido, exprime: 'fibroso, espinhento e duro·. donde 
o no1ne da bromélia de cujas fibras, comumente chamadas caroá, 
se conf eccionam corqas e tecidos, bem assim de uma casta de peixe 
do salgado. · 

Designa uma pequena ilha setentrional · da baía da Guanabara, 
também dita dos Camarões, situada a sueste de Governador, em 
frente à foz do rio Miriti (q. v.) e bem próximo do continente. 

1aa sarapó designa também um saboroso beiju de côco, muito apre
ciado no nordeste brasileiro. Vem do tupi çarã-pó, isto é 'o qu:) escorrega 
ou escapa da mão' . 

134 Assim aparece no mapa do Pôrto do Rio de Janeiro que ilustra 
a edição francêsa de 1740 das Memórias de Duguay Trouin. Caraguatá, 
lê-se em documentos portuguêses do século XVIII, e é como refere o 
Governador da Capitania do Rio de Janeiro, em carta dirigida ao rei 
de Portugal e dos Algarves em 1718, a propósito das fortalezas do litoral 
carioca. 
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Tudo indica que a denominação tem antes relação com o peixe, 
dada a sua abundância nas imediações da ilha, do que com a es
pécie vegetal que a êste. empresta o nome, cuja ocorrência não 
seria provável na ilha do' ·litoral do Rio de Janeiro. 

ti.EP.E'l'lBA - Alt. Sipitiba. Corr. çapé-tyba ou çapé.tyua. Sign. 'sítio 
dos sapés', 'o sapezal'. 

Designa a baía que começa ao norte, no ponto inicial dos limites 
com o Estado do Rio de Janeiro, correspondendo a parte do litoral 
·que vai da foz do rio Itaguaí (q. v.) ou Guandu (q. v.) até a barra 
de Guaratiba (q. v.), com penetração na restinga da Marambaía 
(q. v.) que a isola do litoral atlântico ao sul, e o trato continental 

da zona pesqueira de Guaratiba, diretamente ligada ao povoado de 
Sepetiba, Campo Grande e Santa Cruz. 

Na orografia é o nome de um 1norro rente â praia de Sepetiba ao 
qual se ligam os cascalhos da ilha da Pescaria. 135 

O litoral de Sepetiba, hoje densamente habitado, era outrora fre
qüentado por faluas que o punham em contacto com a Côrte, tor
nando-se por isso mesmo bastante conhecidos os portos locais por 
onde saíam para a Europa, em tempos idos, o pau-brasil cortado 
nas matas da região. 

A criação do povoado que se desenvolveu ao fundo da antiga baía 
de Santa Cruz de Angra dos Reis, foi iniciativa de D. João VI, 
com o fito de facilitar a comunicação entre os distritos marítimos 
da Ilha Grande e de Par aí e a Cidade do Rio de Janeiro. Segundo 
o decreto que dispôs sôbre o assunto, em 1813 o Senado da Câmara 
do Rio de Janeiro foi encarregado de repartir as suas terras, des
membradas do Distrito de Angra dos Reis. em prazos enfitêuticos e 
delas mandar levantar tuna planta, que mostrava a baía em forma 
circular e ornada de casas, na época aparatosas, das quais, diz antigo 
cronista, "muitas eram de sobradoff. 

Da gramínea conhecida por sapê, ali muito abundante, é que veio 
o topônimo. 

SLRGlPE - Alt . .Seregtpe, Sz:rgipe~ Sergi. Corr. ciri-gype. Sign. 'rio dos 
siris'. 

I 3õ Aires de casal grafou Supituba, referindo-se também a uma ilha 
na baia de Angra dos Reis de 600 braças de comprimento e 150 de largura. 
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~.\ntiga denonünaçâo da histórica ilha de Villcgaignon, onde se ins
talou o Forte de Colligny, que serviu . de sede ao govêrno te1npo
rário da França Antártica, e que se tornou célebre pelo papel que 
desempenhou na luta entre francêses e seus aliados ta1noios e os por~ 
tuguêses, ,na disputa da terra carioca. 

Essa ilha, que tambén1 se chamou ltamoguaiá, sediou ao ten1po de 
D. Pedro II, o Imperial Colégio Naval, de que hoje se guardani 
as tradições na atual Escola Naval ali mesn10 instalada, e à quat 
se tem acesso através de· uma pequena ponte de cimento arrnado 
que a liga ao continetne próximo. 

SERNAiV1BE1:1B1-\ - Alt. Sernambitiba. Segundo ·reodoro Sa111pàio é 
corruptela de çurunamb)'--tyba, expressando 'o sítio dos serna1nbis',. 
'o depósito de 111ariscos', l3(i também chan1ados sambaquis 137 no sui, 
e sarnanzb1s na Bahia. Pode vir também de cernambi ('o que é pró
prio de orelha') e tyba, que indica 'lugar, sítio, pouso, abundâpcia~ 
frcqüência' - e assün traduziríamos 'abundância de conchas para 
brincos ou ornatos de orelhas', 'lugar das conchas para brincos'. O 
vulgo transforn1ou esta p alavra tupi em Si1não-de-tiba e j oão-de-tiba? 
que vê1n regisn~ados em alguns cronistas e historiadores con1 as 1nais 
disparatadas deduç.ões. 

_:\;a orografia carioca Serruun úetiba designa o pontal situado na costa 
de Jacarepaguá (q. v.) nu1n dos extremos da praia de igual nome, 
e que nada inais é do que um monólito cônico de granito porfi
róide, antiga ilha de cêrca de 120 metros de altura, pouco afastada 
<lo continente con1 o qual se liga na inaré baixa. 

l\fais generican1cnte, é non1e dado aos ca1npos e alagados, aconche
gados na extensa bacia formada pelas vertentes fluviais e pluviais 
do 111aciço da Pedra Branca e pelo seu contraforte meridional (serras 
das ~-ocas, pico do 1\tlorgado; inorros da Ilha, Grota Funda, Santo 
. ..\ntônio da Bica, Piabas e R angel), e que se alonga até às lagoas 

136 Teodoro Sampaio - Op. cit ., p. 276. 

1 ~n Sambaquis são montes de concha.s de moluscos acumulados pelos 
povos primitivos em pontos chegados ao litoral. Representam muitas 
vêzes resíduos de quantidade enorme de ostras que serviam para ali
mentação dos nativos, durante longo período . A existência de depósitos 
dêsses resíduos sôbre os pontais e camadas arenosa.s da baixada de Ja
carepaguá atesta a antiga presença do mar na planície Jacarepaguá até 
pelo menos 6 quilômetros da llnha atual da costa. Das ostras de que se 
aumentavam os índios eram fertilíssimos os alagados de Sermambetiba. 
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<le .l\Iarapendi · (q. v.) e Camurim · (q .~.), na baixada de Jacare~guá 
(q.v.). 

Sl)MAR:t - _-\lt. Sumeré. Corr. çumã-ré. Sign. 'ligadura', 'o que ~ des
una a grudar'. Diz-se da conhecida orquídea (Lyctopodium Gluti-
nif era), também chamada 'rabo-de-tatu' e 'bisturi-do-mato', da qual 
se extrai um sumo viscoso muito usado no fabrico de instrumentos 
de cordas . . . 
Designa u111 n1orro aderente da serra da Carioca (q . v.), situado na 
parte setentrional do importante maciço urbano do cordão orográ
lico central, 

T 

'l'AN HENG . ..\ - .-\Jt. Tanhanga, Tanhengá. Corr. itá-nheênga. Sign .. 
'pedra sonante, que tem eco', ou, como diriam os índios, 'pedra que 
fala '. r\Iguns, por equívoco, grafam Tanhangá, que se pressupõe 
contração ztá-inhangaba expressando 'pedra endiabrada, mau assom~ 
brada', ou coisa equivalente; outros escrevem T anhanga como se 
fôsse forn1a contracta de itá.anhanga, exprimindo 'pedra do diabo 
ou dos fantasmas'. 

Designa un1 rochedo abrupto situado à margem da lagoa da Tijuca 
(q. v.), no extremo meridião do maciço dêste nome. Contornado 

a leste e oeste pelos rios Leandro e Nuzema, êsse rochedo _funde-se 
ao norte com o morro do Pica-pau, ligando-se assim ao conjunto, 
de afloramentos cristalizados do pico do Papagaio. 

En1 Y1i11iet de Saint-Adolphe encontramos alusão ao vocábulo como 
designativo de uma ilha cultivada, na baía de Angra dos Reis, "con1 
cêrca de 120 braças de comprimento". ias 

'Pedra do diabo' ou 'pedra dos fantasmas', co1no se infere das gra-· 
Jlas ·ranhanga e Tanhangá, aliás podia ser. Mas, consoante a tra
dição histórica, Tanhenga, corruptela de itá-nheênga é que deve ser 
preservado para o acidente. Com efeito, confirmando a lenda de 
que a 'pedra falava', dizem os velhos pescadores da barra da Tijuca 
que quando por ali passam em suas embarcações podem ouvir a 
própria voz repercutida do matacão solitário, o que, por outro lado. 
n.ão deixaria de o ser também para a infantilidade dos índios, artes· 

1 ax J . C . R . Milliet de Saint- Adolphe - Op. cit., p. 682. 
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da figura mitológica abominável. acêrca da qual há um vasto reper
tório de histórias e contos fantásticos. 

TAPACI (S) - Alt. Tabaeis, Tapeeis. Corr. itápé-eii. Sign. 'caminho 
das pedras lisas ou escorregadias·. Pode vir também de y-tapé-cii, 
exprimindo: 'caminho escorregadio dentro dágua•, 'baixio ou vau 
de lodo'. É ainda admissível a procedência de itá-paã.cy, expres
sando: 'pedras gêmeas ou unidas atoladas'; quiçá 'pedregal ou pe
nedia lamaçosa ou metida no atoleiro'. 

Designa um grupo de boulders graníticos de origem provàvelmente 
.errático. com menos de 3 mil metros quadrados, situado entre a ilha 
de Paquetá (q. v.) e o arquipélago das Tapuamas (q. v.), e que se 
·encontrando, a exemplo destas, na parte extremamente rasa da baía 
da Guanabara, tendem a ligar-se à própria Paquetá e a outras pe
·nedias insulares meridionais, possibilitando a formação de uma só 
ilha a nor-nordeste de Governador. 

Embora sejam admissíveis para o topônimo carioca as procedências 
de itapé-cii, 'caminho das pedras lisas ou que escorregam', e itd
paã-cy, 'pedras gêmeas atoladas', inclinamo-nos para a ctimlogoia 
y-tapé-cii, 'baixio ou vau de lodo', o que de fato é aquela pai:te da 
baía em que se circunscreve o arquipélago d(}· matacões atascados. 
escorregadios. !tapeeis, e não Itapaeis, é o que deve ser entendido 
e preservado para o acidente guanabarino. 

TAPUAMAS - Alt. Tapuanas. Corr. itá.paâma. Sign. 'pedras atasca
das', isto é, 'metidas no atoleiro'. Pode vir também de itápuam 
expressando: 'pedras erguidas, em ponta', 'penedo levantado, espi
caçado'. Gabriel Soares (Tratado, p. 40), anota Tapoam, com o 
significado de 'pedra baixa'. 

Designa duas séries de matacões graníticos que emergem das águas 
da Guanabara, ditas Tapuamas de Fora, as que ficam do lado da 
barra, e Tapuamas de Dentro, as que se localizam entre as pri
meiras e o litoral fluminense. Estas ilhas de granito, situadas no 
litoral lodoso de fundo raso propendem a interligar-se e incorpo
rar.se a Paquetá (q . v.), do que resultará a formação de uma ilha 
única e maior. a nor-nordeste de Governador. 

Quanto a interpretação do topônimo, cabe perfeitamente aquela de 
'pedras atascadas', visto que as Tapuamas nada mais são do que 
uma penedia. ou melhor, um conjunto de boulders emergidos do 
fundo de lodo da enseada guanabarina. 
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7 AQUi\RA - Alt. Tacuara, Taquá. E tini. tá-quara ou tá-cuat·a. Sign. 
· 'haste furada. ôca': 'o ba111bu'. Pode vir ta1nbém de itá-cuara, ex

pressando 'pedra ôca ou furada'. 

·Na orografia designa uma serra integrante do maciço rural de Pedra 
Branca, na qual se acham compreendidos, alé1n da colina do mesmo 
nome, os morros do Sacarrão. Quilombo, Nogueira, Pedra Rosí}ia, 
Pedra Grande. Pedra Capi1n. Pau da Fome. Pedra Redonda, e Pedra 
<lo Ubaetê (q. v.). 

Na hidrografia nomeia -un1 rio de cêrca de 4. 000 q uilômetros de 
-extensão, proveniente do morro da Taquara e tributário do rio Ca
choeira, que por sua vez escorrega, tumultuosa1nente, por entre os 
matacões da encosta ocidental do 1naciço da Tijuca (q. v.) e desem
boca na lagoa dêste no1ne, e1n frente à ilha Jigóia (q. v.). 

É o nome ta1nbé1n de u1na fazenda nas proximidades do limite da 
zona povoada e1n terras outrora pertencentes aos Barões de Taquara, 
de quem sobrevive a len1brança nas relíquias da casa-grande erguida 
sôbre o outeiro e que reflete be1n o antigo explendor da civilização 
agrária na planície de Jacarepaguú (q. v.) . 

.. TATU - Corr. tá~titi. Sign. 'casca grossa ou encorpada'; 'a couraça'. 
Nome comum a vários espécin1es de 1namíferos do gênero xenartes. 
Designa uma ilhota da baía de Sepetiba (q. v.), situada nas imedia
ções da enseada de J)ona Luísa, e1n frente ao promontório do Piai, 
e próximo a outra rnenor cha1nada ilha da pescaria. 

A idéia do topônüno terá saído da conformação da ilhota casca
lhuda, verdadeira carapaça rochosa, a qual observada à distância, 
tem, de fato, a aparência do n1an1ífero destruidor de cupins e for
migueiros, muito abundante en1 nossas n1atas, e cuja carne, tida 
por saborosa, era niuito apreciada pelos selvícolas, sendo-o ainda 
pelo nosso caboclo. 

'TIJUCA - Alt. 1'u/uca, 'Fe7uco1 T e/uca. Corr. ty-yuca. Sign. 'brejo', 
'lamaçal, 'paúl'. 

Na orografia designa o n1ac1ço de natureza predor.iinantemente 
gnaissica, situado entre o oceano, as chamadas planícies urbana e 
suburbana e a baixada de Jacarepaguá (q. v.), ao qual integram, 
além do pico de cuhninância de nome idêntico, as elevações deno
minadas Pedra do Conde, Alto do .. Archer, Bom Retiro, Excélsior e 
,,Alto da Boa Vista. 
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:\a nosografia no1neia o arquipélago correspondente a continuação
da serra da Carioca (q. v.), forrnado pelas ilhas Alfavaca, Pontuda e 
<lo ~'leio. 

Na bionografia dcnonüna a lagoa situada a leste da pla_nícic de Ja
carepaguá, a qual se funde coni. os pântanos de Ca1nunn1 (q. v.), e 
se comunica por um canal artificial co1n a lagoa de Marapendi 
(q . v.) situada 1nais próxituo da praia e separada daquelas por uma 
nesga da restinga de Jacarepaguá ou ltapeba (q . v.). 

Dá-se noticia ta1nbén1 de um rio outrora assim chan1ado, acêrc_a do
qual encontran1os na obra de Milliet de Saint-1\clolphe estas indi
cações: "Tejuco. Ribeiro do distrito neutro do llio de Janeiro. Ve1n 
dun1 dos pontos culnünantes da cordilheira dos órgãos por onde 
co1Te, e vai, pôsto que ainda co1n pouco cabedal, fazer a pequena 
cachoeira de seu no111e~ precipitando-se de pancada em pancada 
sôbre as rochas dun1a altura que não ten1 inenos de 80 pés. En
grossa-se depois, recolhendo vários riachos, e reparte-se em diferentes 
braços, o rnais considerável dos quais se dirige para o rnar, e no cabo 
de 1 légua de caminho salta por cima da penedia, apelidada vul
garn1entc as f:rrandes cachoeiras do Tejuco, onde acorreru os curiosos 
para observarem com admiração o rnaravilhoso aspccto que oferecem 
con1 as águas, que se vão afinal lançar no Oceano, confundidas con1 
as da lagoa de .Jacarepaguá". l39 Não há dúvida de que o ribeiro· 
Te1uco a que se refere o corógrafo é o atual rio Cachoeira. 

Le1nbrando, grosseiran1ente, en1 seu contôrno, a forn1a de um triân
gulo, o maciço da Tijuca se estende por uma área de aproximada-
111ente 95 quilôn1etros quadrados. Os vales dos rios Carioca e Ma
racanã (q. v.) dividem-se en1 duas partes distintas: a que fica ao· 
sul, cornpreendendo a serra da Carioca, e a que fica mais ao norte 
constituída pelas serras da T tjuca, do Andaraí (q. v.), Prêtos Forros~ 
Três Rios e Inácio Dias. E111 tôrno do ponto cuhninante e do 
ponteagudo Bico ou Pico do Papagaio há u1na <.trea de elevação· 
superior a 500 n1etros, coberta d e matas e recortada pelos vales por 
onde dcscen1 as águas dos rios Jacaré (q. v.) , Joana e Maracanã, 
que vão ter à baía d a Guanabara; Panela, Anil, Retiro e Cachoeira, 
que se lançan1 nas lagoas de Jacarepaguá e da Tíjuca. A leste fica. 
a vertente da Guanabara, a oeste a vertente de Jacarepaguá. 140 

Não há dúvida de que, pelo sentido semântico da expressão, o to
pôilin10 est<í. vinculado aos pântanos, e foi priineiramente aplicado .. 

13() J. C. R. Milliet de Saint-Adolphe - Op. cit., p . 699. 

HO Vid. a propósito Sílvio Fróes Abreu - Op. cit., pp . 52/ 3. 
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à lagoa que a ·etnprestou a todo êsse turioso e co1nplexo sistema 
oro-hidrográfico. 

TIMBú - Corr. ty-nibor. Sígn. 'o ftuno, o vapor', 'a fu1naça que ine. 
bria'. Batista Caetano, no Vocabulário das Palavras Guaranis usadas 
pelo Tradutor da 'Conquista Espi,-itual', argumenta: "Tirnúó=:=tirn
bor s. (o que ten1 branco ou cinzento) vapor, fumo, exalação, per· 
fume; cheiro; incenso. Entre as significações do r. ti existe o d e 
apresentar-se branco, ser branco, ou colorido, ou cinzento, e1n geral 
colorir-se" . . . "daí sufixando-lhe o verbo bor, 'ter' achar-se tim.bó, 
o que tem côr branca ou cinzento, o fumo, o vapor". 141 Pode ser 
também contração de lini11ibó, expressando 'flamatoso', 'linhoso', 'fi
'broso'. Err1 O 1,upi na Geografia l\7acional de Teodoro Sampaio. 
Jê-se: "T'i1nbó s. 'o bafo, a furnarada, o vapor'. Planta cujo suco 
mata peixe (Paulinia Pinnata)". 14:? Costa Rubiin, no seu Vocabu. 
tário, diz que timbó é o mesmo corrurupá do l\faranhão, "un1a qua. 
lidade de cipó que se prende às grandes árvores, do qual se iden
tificam duas espécies: tuna que só dá nas matas e se en1prega no 
fabrico de cêstos, caçuás e amarras de caibros das habitações serta
nejas; e outra, que pisada e deitada na água serve para embriagar 
<>s peixes". 143 Há ainda, segundo o mesmo autor, uma terceira qua
lidade de arbusto com êste nome, a que dão o apelido de ti1nbó~ 
capoeira, pequeno, de fôlha cinzenta e raiz vermelha. 

Tzmbó designa u111 afluente do rio Faria formado na encosta seten
trional da serra de In~icio Dias, na parte central do grande maciço 
urbano Andaraí (q. v.), o qual banhando terrenos do distrito do 
Méier, contorna os morros dos Urubus (q . v.) e Terra Nova, entre
gando o seu tributo ao rio de que é engrossador nas imediações do 
n1orro do Bonsucesso. 

-cINGOI - Teodoro San1paio, en1 O Tu pi na Geografia '/\racional, con
signa: "Tingui, corr. ty-gui ou ty-ghi, 'o líquido que vem, o sumo, 
a espuma'; 'o enjôo, o enfado'; 'o sumo extraído de cipós partidos 
para matar peixes nos rios e lagoas (facqttinia Tingui)." 144 Brás da 
Costa Rubim, no seu Vocabulário, anota: "Do guarani tingui. 
Planta que serve para en1briagar peixes. Com êsse mesmo préstimo 

141 Batista Caetano - Op. cit., p. 397. 

142 Teodoro Sampaio - Op . c1t. , p. 289. 

143 Brás da Costa Rubim - Op. cit., p. 584. 

• ·H Teodoro Sampaio - Op . ci t. , p. 290 . 
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há outra espécie chamada em alguns lugares de tingui-de-piranhas,.. 
t1n outros cipós-de-macaco; de tingui e a desinência portuguêsa... 
ar se faz tinguapar, 'lançar o tingui nágua para embriagar os. 
peixes'." 145 

Designa um rio também cha1nado Guandu-do-Sape, que corre na. 
divisa dos limites setentrionais com o Estado do Rio de Janeiro,. 
iigando-se ao Guandu (q. v.) por um canal artificial que atravessa 
os campos do Frutuoso, São Paulo e Roma. Dêsse rio se destaca 
um ra1no que vai ter na baía de Sepetiba (q . v.), desembocando uni 
pouco acima da foz do Guandu. 

Milliet de Saint-i\.dolphe, no Dicionário Geográfico, Histórico e 
Descritivo do lmpério do Brasil, fala na existência de dois ribeiro>
com êsse nome na província do Rio de Janeiro. 146 A êsses corres
ponderiam, sem dúvida, os dois canais a que acabamos de nos re
ferir. 

Aires de Casal, descrevendo a lagoa de Sequarema (quiçá Saqua-
. rema), vizinha da Ponta Negra, classificou o Tingui como a prin
cipal ribeira que nela deságua "na enseada setentrional". E para 
completar, fornece êstes elementos, que bem lhe justificam a deno
minação bárbara: " ... nas suas margens cria-se um cipó venenoso .. 
chamado timbó ou tingui, e uma árvore denominada guaratinga 
(cuja raiz não é menos nociva) aos quais se atribui a malignidade 
das suas águas,.. 147 

TIPITI - Alt. Tepiti, Tepeti. Chama-se assim o expremedor de man
dioca ralada para extração do sumo de que resulta a tapioca, do·· 
qual Hans Staden dá notícia cm sua Viagem e Cativeiro entre os 
lnáigenas do Brasil, indicando tratar-se de um objeto "feito de
cascas de ramas de palmeiras para fabricação de farinha e bei ju, o 
pão dos índios". Magalhães Correia em O -Sertão Carioca, refere: 
"É um longo cêsto tabular ou canudo de dois metros ou mais de 
comprimento, feito de fasquias de jacitara ou outras palmeiras se-· 
melhantes, tecido de maneira que pode, a vontade, ser dilatado e 
apertado. O typiti carioca é diferente do nortista; é empregado na 
sua confecção, o taquaraçupoca, cujos talos depois de batidos são-

' 1 ----
145 Brás da Costa Rubim - Op. cit . , p. 385. 

146 J . c. R . Milliet de Saint-Adolpbe - Op. cit., p . 705. 

1~1 Atres de Casal - Op . cit ., p . 30. 
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lascados, tornando-se flexíveis, próprios para essa indústria. O mo
vimcn to do aparêlho consiste na aproximação das duas extremi
dades, o que se obtém pela elasticidade do tecido". 148 Batista Cae-· 
tano, no Vocabulário das Palavras Guaranis · usadas pelo Tradut<W 
da 'Conquista Espiritual', admite: "Tepiti sign. manga ou prensa 
para expremer caldo de mandioca, também escrito tipiti; prensa em 
geral, expremedor ou expremedouro". 149 Costa Rubim, concor
dando com esta mesma etimologia, grafa tepeti. uso Pode vir também: 
de t-api-ti, significando 'o que tem ponta ou extremidades agu~as'. 

Na toponímia carioca Tipiti designa um grupo de ilhas situado no· 
norte da baía da Guanabara, próximo de Governador e conhecidas 
por Ttpiti-Açu (grande). Tipiti-Mirim (pequeno) e Tipiti propria ... 
mente dita. 

TUBIACANGA - Alt. Tibiacanga. Corr. tub-acanga. Sign. 'cabeça· 
aprumada. assente. firme, rija'; 'chefe duro, forte'. Pode vir também 
de tubi-acanga, expressando 'cabeça do abelhão ou da abêlha mestra'. 
Grafa-se também Tupiacanga, pelo que se traduziria 'o cabeça. o· 
chefe dos tupis'. 

Designa um morro e a ponta que dêle se destaca na cadeia de co
xilhas que se prolonga de sudoeste ao extremo setentrional da ilhai 
do Governador. 

· l"udo indica que a denominação indígena se relaciona com a con
figuração do promotório, d ividido ao meio e retalhado nas lom-· 
badas por pequenos rios que confiriam no mar limpo e tranqüilo-· 
que se abre ao norte da antiga Paranapuã dos tamoios. 

u 
UBAET:E - Alt. Baetê,. Ubaitá, Baitá. Tanto pode vir de ybá-etê, .signi-

. ficando 'árvore grande' ou 'canoa de fato', como derivar de ibae
tê=ímbae-teb, exprimindo 'o que é ou está ôco, vasio'. Admite.se 
ainda a corrupção d~ mbai-tá, nome que se dá a uma casta de papa

. '' gaios; e também a ob~iteração de. uiba-etê, expressando 'o que dá 
flexas ou caniças bons', alusão ao arbusto de onde se t"ram . varas· 
para anzol e para a -·conhecida arma primitiva dos índios. 

1. : 

148 Magalhães Correia - Op. cit., p. 106. 

149 Batista Caetano - Op. ci t. , p. 549. 

150 Brás da Costa ·Rublm - Op. cit. , p . 386. 

, 
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Designa u1n inonólito granítico de grande dimensão, tan1hén~ coru1e
cido por Pedra do Calembá, situado no sul do maciço da Pedra 
Branca, e que assinala os limites mais 1neridionais entre a . região 
montanhosa do terr.itório carioca e a planície quatern~l.ria de Jaca
repaguá (q. v.). 

Chama-se assim, tainbérn, um riacho que nasce junto ao inonólito 
e converge para o canal do Marinho, que o capta nas proxitnidades 
do 111orro do Amorim e o leva juntamente con1 outros ribeiros para 
a l::tgoa de J acarepaguit. 

Agenor Lopes de Ahneida faz proceder a expressão toponíniica de 
·ui-ib-ã-t.té) traduzindo: 'côncavo, ôco completamente'; 'furna, grota 
verdadeira'. 151 Levada a palavra para êste ·sentido, admitir-se-ía a 
vinculação do topónimo à depressão que se abre entre Calembá e 
-a Pedra Rosilha, na serra do Itapuca (q. v.), senão aos solapões qu~e 
nesta se encontram e a caracterizam como u,n1a pedra furada, so
lapada. 

Ubaitá, de Ybá-itá, ta1nbém podia ser, significando. 'canoa de pedra, 
e aludindo à forma côncava da garganta do ltapuca, pelo que se 
justificará, ao 1nes1no passo, o sincretismo Baitâ. 

É fatQ, todavia, a existência no local de ibás de grande porte, con10 
por exemplo aquêle do largo por isso mesmo dito do Ubaetê~ na 
estrada de Guaratiba, tão gigantesco que para cir~gir.Ihe o tronco 
seria preciso seis homens de braços abertos. 

-~URUBU - :Alt. A ribu. Corr. uru·bú. Sign. 'galinha prê ta'. 'ave negra' 
(e athartes). 

Designa a ponta de terra elevada do continente debruçada súbre 
o oceano no litoral da Guanabara e que forma con1 os niorros da 
V rca e Pão de Açúcar a pequena enseada da praia Vennelha, li
gando-se a oeste com o cordão móntanhoso que se prolonga dêste 
ponto da costa até a lagoa Rodrigo de Freitas, en1oldurando a praia 
e. fechando a estreita planície edificada de Copacabana. 

~rubú é .tambétn deno1ninação genérica de .uni aglomerado de co
linas destacadas que se erguem entre os distritos da Penha e Ma
dureira, ou, mais precisan1ente, entre os vales dos rios Faria e Timbó 
(q. v.). 

----
l lH Agenor Lopes de; Almeida, -... Op . cit. , p. 38. 
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Com êste nome idenifica-se. igualmente. um monólito ou ilha ro• 
chosa, observável ao &ul da Pedra de Calembá ou Ubaetê (q. v.1, 
na baixada de lodo e areia de Jacarepaguá (q. v.). 

URUÇUMIRIM - Alt. Uruçumiri. .Corr. eirtiçú.-mirim. Sign. 'a menor 
das abelhas grandes'; "a pequena uruçu'. Nome de uma casta de 
abelhas a1narelas, miúdas, tan1bém ditas uruçuís, por ser menor 
do que a uruçu fulv.a (T:rigona Subterranea). 

Era o nome de uma famosa paliçada, dita ta1nbé1n lbiraguaçu. 
rn.irím, defendida por francêses e tamoios, estabelecida à foz do rio 
Carioca (q. v.), enseada do Flamengo, e mm domínio sôbre o morro 
da Glória, que então era uma semi-ilha contornada pelo rio Carioca 
e seu braço denominado Carete (q. v.). 

Esse reduto fr.anoo-tamoio que emprestou à praia do Flamengo, 
.antes dos Namorados, sua primitiva denominação, foi atacado e 
(:Onquistado a 20 de janeiro de 1567 por Mero de Sá, coadjuvado 
por seu sobrinho Estácio de Sá, que veio a falecer em conseqüência 
de ferimento produzido por flexa durante uma escaramuça. 

Milliet de Saint-Adolphe~ no Dicionário GeogJ·áfico, Histórico e 
1Jescritivo do lmpério do Brasil~ refere-.se ao onomástico como 
designativo de uma ilha da baía de Niterói onde Villegaignon se 
fortificou no .século XVII. 15"~ Ess.a ilha, que devia ser a da Carioca 
(q. v.), ven1 ta1nbé1n mencionada nas cartas de Men1 de Sá à Côrte 

de Lisboa. numa ·das quais, datada de 16 de junho de 1660, diz o 
Governador-geral que havia "atacado e conquistado ao cabo de doi• 
di~ e duas noites de combate a fortaleza mai~ célebre do mundo" 

URUPIRA - Corr. uru-pirá. Sign. 'o cesto do peixe·. Pode ser também 
corruptela de yuru-pirá, expressando 'a bõca, a entrada ou covo do 
peixe'. 

Nome pelo qual os índios designavam a maior ilha oceânica do 
grupo de Guaratiba (q . v.), hoje conhecida por Ilha das Palmas.. 

Consignado em antigas cartas de navegação da Armad'.:l, êste nome 
é atualmente desconhecido por completo, inclusive pelos velhos· pes
cador:e.s da barra de Guaratiba. 

J 

1,12 J. e. R . MllUet de Saint-Adolpbe ~ Op. clt .• p. 749. 
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A CR1TICA SOBRE "LutS GAMA E SUAS POESIAS SA TtRICAS" 

O estudo de J. Romão da Silva tem o mérito de situar o seu biografado 
no lugar que lhe compete. Não exagera. Não faz narrativa enternecida. 
Vê Luis Gama como ·êle foi com os seus defeitos e ·as suas qualidades. 
Humanamente, no seu meio e na sua época, meio de farisaísmo e de revo
luções, época de transformações e de idéias p·ara um mundo melhor com 
mais justiça e liberdade. Pelo equilíbrio com que foi escrito, vem trazer 
excelente contribuição aos estudiosos da nossa literatura. Será lido em 
confiança e - o que mais importa - é despretensioso para que cada qual 
veja ,por si mesmo, o merecimento que a crítica não lhe pode recusarº. 

* 

M . PAULO FILHO 
"Correio da Manhã", 19-12-54 

O autor é um jovem escritor e escritor que com êle líem grandes e 
muitas afinidades. Não apenas a da raça, mas igualmente a da ten·acidade 
com que, menino humilde, órfão, perdido no sertão do Piauí, soube vencer 
tremendas dificuldades, agravadas pelo preconceito de côr, e abrir cami
nho na vida. S:sse livro é um ensaio vivo, interessante, ágil, escrito corn 
arte e com abundância de informações" . 

* 

R. MAGALHÃES JÚNIOR 
"Diário de Noticias", 5-12-54 

"Trabalho de pesquisa, caracterizado sobretudo, pela originalidade com 
que são focalizados alguns aspectos ainda pouco analisados 'da poesia de 

!~---------~-~~~ 



Luís Gama, o ensaio de J. Romão da Silva representa contribuição v:a.Uosa 
para a história de nossa literatura". 

JOSÉ CONDÉ 
"Correto da Manhã", 25-11-54 

* 

Um estudo criterioso, original e amplo sôbre o grande abolicionista. 
As suas poesias satíricas são anotadas com grande conhecimento do poeta 
e da sua época. 

GERALDO DE FREITAS 
"O cruzeiro", 22-11-55 

Trata.:..se de trabalho de pesquisa e de tenacidade, fruto de ·longo. e 
amadurecido estudo. que vem ·numinar de luz nova a efígie do poeta e tri
buno da abolição, do herói popul~r con.siderado ppr Oto Maria carpeaux 
o primeiro .representante de importância da poesia a serviço do abolicio
nismo no Brasil. 

* 

, 
MARIA DE LO'URDES TEIXEIRA 

'"Fôlha da Manhã", de S. : Paulo 

O poeta e homem extraordinário que foi Luís Gama bem merecia êste 
livro, uma biografia cá.lida, um estudo crítico -Gheio de viço, como é o que 
lhe dedicou o escritor J. Romão d~ Silva, em Luís Gama e· suas Poesias 
Satíricas. 

RAUL LIMA 
HDiário de Noticias", 5-12-54 

* 
Já não se poderá dizer que Luis Gama haja sido esquecido e que não 

há sôbre sua vida, sua personalidade e sua poesia o livro que era de dese
jar: há agora o livro de J. Ro.Ip.ão da Silva. Um trabalho consciencioso 
de recon1posição de uma vida em. suas linhas fundamentais e de reavalia-
ção de seu gênio satírico. , 

* .. 

WALDEMAR CAVALCANTI 
"O Jornal>'~ 28-11-54· 

&te estudo tem o mérito de lhe atualizar a figura tão digna, sob 
vários aspectos, d_e um e:r;i~aio substancioso como o que lhe acaba de con
sagrar o sr. J . Romão· da Silva. . 

BERILO NEVES 
"Jornal do Comércio", 12- 6-55 

* 
A virtude do trabalho de J. Romão.· da Silva está na dissecação das 

poesias e nas observações das contradições nelas ,contidas, possibilitando -



~l 

a devida compreensão da vida e do· valor do poeta e abolicionista .. Leva-o 
para a história· literária comQ êle está na história do Brasil. 

GESNER MORGADO 
"Correio da Manhã", 15-6-55 

O intuito do autor é mostrar que Luís Gama não foi apenas o conhe
cido abolicionista mas também um poeta de mérito. Para definir o valor 
llteráro de Luís Gama, procurou J. Romão da Silva num estilo claro e 
vigoroso, bem conduzido, relacionar o homem com o seu passado e a obra 
com as idéias do abolicionista, sem perder de vista fatores de ordem psi
cológica, moral e social que intervieram na formação de Gama e condicio
naram o advento do bardo impenitente. 

* 

RENATO JOBIM 
"Diário Carioca", 5-6-55 

Trata-se de traballio de alto valor critico, literário e, ao mesmo tempo, 
de aspecto cívico, porquanto, com êle pretende o autor limpar o pó do 
esquecimento que começa a cobrir nos domínios das letras o nome aureo
lado de Luís Gama. Romão da Silva procura fazer serviço de reivindicação 
histórica, provando que o antigo escravo, copeiro, engomador, soldado, o 
espírito inquieto expulso das fileiras da Fôrça Pública e demtldo do serviço 
público por insubordinado, foi um intelectual, um poeta espontâneo, vibra
til, mau grado, por vêzes, incorreções de linguagem. 

CARLOS XAVIER 
na Federação das Academias de Letras 
do Brasil - "Jornal do Comércio", 

11-12-54 

* 

O livro de J. Romão da Silva foi uma iniciativa feliz e merecedora dos 
melhores aplausos. O estudo que fêz do poeta, com a simpatia e a _honesti
dade que êsse jovem escritor sempre dedica aos seus trabalhos, é dos orais 
completos e brilhantes. J . Romão da Silva, que dispõe de excelentes quali
dades de crítico e de investigador, fêz um estudo erudito e consciencioso, 
e merece aplausos por se tratar duma justa homenagem prestada a um 
dos mais belos espíritos de nossa terra, cujo nome ficou gloriosamente 
vinculado à mais humanitária campanha que já se realizou no Brasil. 

0THON COSTA 
Na F.A.L·.B. -· "'J. comércio", 11-12-54 



Um jovem ·escritor ·brasileiro, J. Romão da Silva, ·aputxonou-s:e -por -um 
dos temas mais sugestivos do nosso passado lit-er.ário e histórico - a figura 
de Luís Gama - e agora nos deu um vibrante e interessantíssimo estudo 
acêrca do grande negro baiano. ·O livro traz um apêndice delicioso: a cole·
ção das poesias de Luís Gama, que o autor estuda com agudo senso critico. 

MUCIO LEÃO 
na Academia Brasileira de Letras. 

13-12-54 - J. e., 14-12-54 

• 

*ste 11-.:ro foi composto e impresso pela Gráfica-Edittira HELIOS, Ltda., 
Rua General Pedra, 140, Rio de Janeiro ~ Estado da Guanabara - Brasil 
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Alguns livros sôbre 

MACHADO DE ASSIS 

Publicados: 

AUGUSTO MEYER 

MACHADO DE ~SSIS 

EUGÊNIO GOMES 

MACHADO DE AS SIS 

DIRCE CôRTES RIEDEL 

O TEMPO NO ROMANCE 
MACHADEANO 

AFRÂNIO C OUTINHO 

A FILOSOFIA DE MACHADO 
DE ASSIS 

A STROJILDO PEREIRA 

MACHADO DE ASSIS 

M OY SES V ELLINHO 

MACHADO DE ASSIS 

• 
A sair br eve : 

J . G ALANTE DE S OU ZA 

O NEGRO NA VIDA E NA 
OBRA DE MACHADO DE 
ASSIS 

F RANCISCA BASTOS CORDEIRO 

MACHADO DE ASSIS QUE EU 
CONHECI 

• 
LIVRARIA SÃO JOSÉ 

RIO DE J ANElRO 
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COLEÇÃO '' E N S A 1 O S '' 

1 - O PR~TO NO BRANCO - Exegese de um poema. de Manuel 
Bandeira - p or Lêdo Ivo. Anãltse e explicação dos processos e da 
criaçlo poética do autor do "Mafuá do Malungo" - Volume de 90 
páginas, brochado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

2 - INGLATERRA - Notas breves e considerações à margem - po1· Cas
tilhos Coycochêa. Uma. visão rápida e segura. dos costumes, hálJltos e 
curiosidades do povo inglês, na linguagem clara e personalíss1ma do 
autor. - Volume de 90 páginas, brochado .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

3 - ESFINGE CLARA - palavras-puxa-palavra em Carlos Drumond de 
Andrade - por Athon Moacyr Garcia. Constitui êste opúsculo mais 
uma. das manifestações da critica cientifica. que começa agora a 
aparecer no Brasll. Estudo de gTande profundidade de um dos pro
cessos poéticos de e. D. A. - a associação semântica e parouomás
tica ou jôgo de palavra-puxa-palavra.. - Volume de 80 páginas, 
brochado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ,uu 

4 - LE BATEAU JVRE - Análise e interpretação - por Augusto Meyer. 
Nota.bilíssimo trabalho de critica e compreensão das fontes da 
poesia de Rimbaud. Abre o volume uma tradução felicissima do 
genial poema - LE BATEAU IVRE - magistralmente realizada por 
Gondln da Fonseca. - Volume de 95 páginas, brochado . . . . . . . . . . . . 100,00 

5 - ARTIIUR AZEVEDO E A ARTE DO CONTO - P or Josué Montello . 
- A originalidade d a obra do criador de um novo tipo de contos, 
personalissimo na literatura brasileira, expllcada e compreendida 
pela análise profunda e meticulosa de Josué Montello. - Volume de 
70 páginas, brochado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esg. 

6 - TEORIA DA METAFORA & RENASCENÇA DA POESIA AMERICANA 
- de Oswa.ldino Marques. Dois ensaios notáveis. Volume de 107 pái·.s. 100,00 

7 - ESCOLA DE TRADUTORES - de Paulo Rónal. O problema. e a sis
tem ática das traduções examinadas em grande profundidade por um 
especla.11sta. Volume de 90 páginas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

8 - CAPISTRANO DE ABREU E A StNTESE HISTóRICA - Por E. de 
Castro Rebello. Dois ensaios de grande mérito - Brocha.do . . . . . . . . 100,00 

9 - ROTEIRO DE ADOLFO CAMTh'HA - de Sabota Ribeiro. Valioso tra-
balho de interpretação da obra do romancista de "A NORMALISTA".-
Volume de 90 pãginas, brochado . . . . . . . . . . ............ . ............. · 100,00 

10 - ALBERTO DE OLIVEIRA - 1857-1957 - Por Phoclon Serpa. Bio-
grafia do grande parnasiano. Volume de 200 páginas, impresso 
em ótimo papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 

11 - CAMõES, O BRUXO e Outros Ensaios por Augusto Meyer. Notável 
trabalho de exegese da obra camoniana realizado pelo grande ensa.lsta 
braslleiro. Volume de 120 páginas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 

12 - CONSELHOS A REGENTE, por D. Pedro II. Introdução e notas de 
Joã.o Camilo de Oliveira Tôrres. Volume de 80 pág'inas . . . . . . . . . . . . . . lOJ,00 

13 - CONVERSÃO DO GENTIO, de Mecenas Doura.do. Tese de concurso 
para Cadeira de História no Colégio Pedro II. Volume de 212 páginas 200,00 

14 - o TEMPO NO ROMANCE MACHADEANO - de Dirce Córtes Riedel. 
Volume de 230 páginas .... .. ... . .. .... ..... ... .. . ... .. .............. . 200,00 

LIVRARIA SÃO JOSÉ 

RIO DE JANEIRO 
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