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"Levantemos a cidade, que ficará por 
memória do nosso heroísmo .! do exem

plo de valor as vindouras gera~óes, 

para ser a rainha d:-.s provincias e 

o empório das riquezas do mundo" 

EsTÁCIO DE SA. 
1565 

"O Rio obra de amor e luta, vitória 
do homP.m sobre mole em ped.ra dura, 

reafirma no seu IV Centenário a sua 

fidelidade a voca~áo nacional, a sua 

missáo transatlantica, a sua visáo ge

nerosa do mundo, a sua versáo otimis

ta do Brasil, que há de ser feito como 

feito o Rio, conquista do homem só

bre a natureza, luta corporal do h~ 

mem com a pedra da rotina e o mar 

da incompreensáo, os brejos da insi

dia e os vales do esquecimento ... " 

CAIU.Os LACERDA 

1965. 
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NOTA INTRODUTóRIA 

tste trabalho é um tímido e despretensioso ensaio de toponimia 
restrito ao ámbito do atual Estado da Guanabara. 

Utilizando notas que há tempos vimos reunindo, com vistas a 
tma planejada Enciclopédia Carioca, elaboramo-lo especialmente 
para a L ivraria Editóra Brasiliana, que a incorpora d sua "Colecao 
Vieira Fazenda", julgando com is so incluir na preciosa série come
morativa do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro uma con
tribuigao. susceptivel de receptividade por par.te do público, e prin
cipalmente daqueles que, por curiosidade _ ou motivos outros, se 
interessam pelo assunto que constituí escapo do livro. 

Instrumentados com o que logramos colhér nas fontes documen
tais e aprender no colóquio com bons mestres, procuramos aquí elu
cidar a luz da etimología e da semttntica, umas tantas expressóes de 
procedencia indígena aplicadas aos logradouros e acidentes geográ
ficos locais, nao poucas das quais já bastante discutidas, mas ainda 
passíveis de dúvidas, e portanto s·ujeitas a controvérsias. 

Objetivando a tornar mais útil e interessante esta publicagtto, 
acrescentamos, sempre que posstvel, aos verbétes aí ordenados refe
réncias de caráter histórico, antrop0l6gico, geomorfológico, fitoló
gico, zoológico, ictiológico e outras que se nos afiguram oportunas 
e necessárias, pelo que administram de ilustrativo ou esclarecedor 
s6bre os étimos submetidos d análise e interpretagao. 

Nas explicagóes etimológicas apoiamo-nos, preferencialmente, 
em Montoy.a, Batista Caetano, Teodoro Sampaio, Lemos Barbosa e 
Frederico Edelweiss. Nao nos dispensamos, contudo, da obrigacáo de 
recorrer a outras fontes de consulta categorizadas e fundamentais, 
notadamente as que se representam nas obras de Anchieta, Von 
},fartius, Gongalves Dias, Barbosa Rodrigues, Ermano de Strade.lli, 
Beaurepaire Rohan, Couto de Magalhaes, John Lucock, Fredenco 
Hartt, Freire Alemao, Ernesto Ferreira Franga, Rodolfo Garcia, Ba
silio de Magalhaes, José de Sá Nunes, Pltnio Airosa e alguns mais, 
cuja nomeaQao se tornaría enfadonha. 

Subsídios valiosos deram-nos, por outro lado, Antenor Nascen
tes, no seu Dicionário Etimológico da Lingua Portuguésa, e Aurélio 
Buarque de Holanda, no monumental Pequeno Dici.onário Brasileiro 
da Lingua Portuguésa. 



! 
Quanto ao~ critério expositivo e de interpreta<;áo, simplificamo

lo ao máxirno, inclinando-nos, sobremodo, para o processo crítico do 
autor de O Tupi na Geografia Nacional, éste já, por sua vez, cal
cado no método analítico do autor das Questoes· Propostás. ( *) j 

J 
Preliminarmente, procedernos ao reconhecimento e identificagáo · 

1 
do vocábulo, para, entáo, decompondo-o, dar-lhe a tradu<;áo ou su.-
posta significado, arralando, quando necessário, mais de uma hipó
tese etimológica, e, em alguns casos, propondo a fixa<;;áo das que 
nos parecem mais cabíveis, em lugar de outras menos lógicas ou 
aceitáveis. 

A tradugáo é feita pelas particulas aglutinadas, e consignada 
entre parénteses, deduzindo-se do conjunto traduzido a idéia ade
quada ou a defini<;ao própria do objeto ou fato a que corres']>Onde 
ou originarianiente correspondeu a expressáo toponímica. 

Normativa·mente registramos, como complemento aos ve.rbétes, 
os sincretismos, as formas paralelas ou sinonímicas da palavra e a 
coincidencia da sua ap.zicagáo na Toponimia de outros Estados ou 
Regióes. 

Sem desprezar as fornias fonéticas vernaculizadas, tal como con
signa Lemos Barbosa no seu Pequeno Vocabulário Tupi-Portugués, 
adotamos, por conveniente, no registro de alguns étimos decompos
tos para efeito de exame, arcaísmos grafológicos reflexos nas con
ven<;oes fixadas pelos antigos glutólogos e gramáticos da lingua bár
bara para representar ou diferengar fonemas, já, pela pr&pria índole 
do idioma, fiLcilmente confundíveis. É o caso, por exemplo, do y vogal 
gutural ou de som semelhante ao ü francés, que sempre empre·ga
rnos para significar 'água', ou correspondente a consoante portu
guésa j como se entende em Jaguar; do i tilado (i), correspondente 
a desinencia vernácula in ou im, .como se compre ende em araberi; 
do e cedilhado (g), equivalente ao s brando ou s dobrado (ss) no 
tnício e no meio das palavras como em Qape, Qema, gocói; eQá, egaü, 
a<;apab, etc. 

Tenha-se em vista que grande número dos topónimos sobre os 
quais nos ocupamos sáo de origem duvidosa ou de suposta influen
cia aloctonica. E alguns há que identificamos como africanismos e 
até espanholismos, quando náo oriundos do quichua, do mayo, do 
chilii, ou inerentes a outros povos nativos das Américas. 

Outros at se encontram que derivam do tupi-guaraní, mas se 
acham de tal maneira obliterados por vicios de grafía e de dic<;áo, 
que dificilmente se lhes podem entender, e muito menos fixar-lhes 
uma tradu<;;áo única e exata. E mesmo muitos daqueles sobre os 
C1Uais já se tém manifestado glutólogos e etimólogos respeitáveis, 
ainda náo se podem considerar como questoes definitivamente sol
vidas, tamanhas sáo as dúvidas e divergencias que em torno d.eles 

( •) Francisco Freire Alemao 

· d · t N t , · - d t ·l · • A 1 ain a persis em. o orios sao os casos os nossos ami iarissimos 
nomes Araribóia, Carioca, Goitacás, Iracema, Niterói e Bertioga, pa .. 
lavras comuns, que estáo na boca de todos, e, todavía, ainda nebu
los.as e discutíveis no que diz respeito ao significado e mesmo agrafia. 

Aos erros e equívocos mais tradicionais, juntam-se os que se vém 
a.cumulando com o correr dos tempos, as imperfeitas reprodu<;oes dos 
textos antigos, os descuidos de revisáo nos documentos impressos, 
as incongruencias interpretativas, o fantasionismo inusitado, enfim, 
os náo menos graves pec-ados das adapta<;óes arbitrárias e das no
mea<;óes desconexas. 

E hoje já se sabe que uma das causas do descaso em que por aí 
a'ndam os estudos etimológicos das línguas indígenas entre nós, de
corre náo só da inseguran<;a quanto a leis glutológicas que regem a 
matéria, mas também e fundamentalmente, do ·desaprégo pela ins
trumentalidade antropológica. 

Sendo grande a confusáo e de natureza táo complexa quanto 
delicada nas suas infinitas sutilezas, náo pouco dos problemas com 
oue aqui nos deparamos carecem de solu<;áo. E se a raciocinios mais 
atilados tém éles desalentado, náo esperemos r,nilagres do modesto 
autor destas Denominac;oes Indígenas na Toponimia Carioca, mas 
ap-enas um sincero desejo de acertar, arriscando hipóteses e defirii
~óes, talvez vitandas. 

Disse Afrftnio Peixoto que. a toponimia é uma história miúda e 
divertida. ~ essa história que oferecemos aos leitores, esperando que 
dela tirem proveito. 

A es;cassez de tempo unida a /atores outros, náo permitiu dés
se1nos agora a obra perfeita e mais completa, como seria de desejar. 

Seja como fór, aí .está o livro cujo cometimento impos ao autor 
o estímulo e a confian<;a nele depositados pelo editor da "Colegáo 
Vieira Fazenda". 

Guanabara, 19 de agosto de 1965 

J. ROMAO DA SILVA 
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ABREVIATURAS 

abs. - absoluto 
adj. - adjetivo 
3idV. - advérbio 
apóc. - apócope 
art. - artigo 
contr. - contrac;áo 
def. - definido . 
determ. - determinativo · 
Etim. - etimologia 
eufón. - eufónico 

' 

indeterm. - indeterminado 
Loe. - localizado, local~lio 
M.q. - mesmo que 
pref. - prefixo 
pron. - pronome 
q.v. - queira ver, vide 
s. - substantivo 
suf. - sufixo 
trans. - transitivo, transitivador 
v. - verbo 
= - igual a, equivalente a . 
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VOCABULARIO TOPONIMJCO 

Uma toponimia do Río de Janeiro, ou de outra qualquer cidade é 
uma história miúda e divertida . .. 

Afranio Peixoto 

H á aquí um sentimento nacionalista que se quer integrado e vivido, 
como a dizer que da ra<;a amerindia, vencida, nem tuda se perde.u e que 
se, no sangue dos descendentes, a dosagem diminui a se apaqar, a me
mória dos primitivos íncolas perdura ainda com os nomes dos lugares 
onde a civiliza<;áo ostenta os seus triunfos. 

Teodoro Sampaio 
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ABAQAi - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Atnália 
Viana. 

ETIM. abá (homem, gente, ín-Oio) gaí == (e)c;aí (espiador, vigilante, que 
espreita) - 'o homem que espía'; 'gente que espretta'; 'o vigia' 'o 
espiáo', 'o curioso' 'o alcoviteiro'. 

Equivalente a amanajé ou amanaié (q. v . ), como se diz no nhen
gatu amazonense, designa entre os indios urna espéc!e de diabete ou 
mensageiro de guerra. 

M.q. auac;aí e avac;aí (q. v.). 

11BAET:k - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Tre-
zentos e Tres. 

F.TIM. abá (homem, gente) eté (grande, real, autentico) - 'o homem 
verdadeiro, autentico', 'gente de fato'; 'a pessoa honrada'; 'o cic,la
dáo ilustre'. 

Equivalente a abaguac;u ( q. v.), diz-se também do 'macho', do 
'varáo ilustre'; do 'impoluto' ou 'valoroso'. 

N ome de urna cidade e de um río de Minas Gerais, tribu tário 
do rio Sáo Francisco, no qual se achou em 1792 um dos maiores dia
rnantes até entáo conhecidos no mundo. 

M . q. auaete e avaete (q.v.). 

ABAIBA - rua. Loe. Penha (10.0 Distr., 25.ª Circ.). Ant. Vinte e 
Cinco. 

ETIM. abá (homem, gente) aíba == ayba (mau, ruim) 'o homem 
mau, ruim'; 'o individuo· péssimo'; 'gente imprestável'; 'o abomi
nável ', 'o horrível'. 
- - aba (cabelo, pelo, pluma) aíba == ayba (ruim, de má qualidade) 
- 'o cabelo ruim', 'a pluma de má qualidade'; 'a carapinha', 'o pi-
:xaim'; 'a lá ou algodáo ordinário(a) '. 

No comum traduz-se por - 'dificultoso', 'dificil', 'ingreme', 
'confuso'. 

Diz-se também daqueJ.e que vai ser marido - 'o noivo', 'o na
morado'. 

M. q . auaiua e avaíba. 

17 
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ABAíRA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Nova. 

ETIM. abá (homem) ira == eira (abelha; que dá mel; o mel) - 'o 
homem das abelhas'; 'o abelheiro', 'o colmeeiro'. 
-- abá (homem) irá (futuro) - 'o homem do futuro'; 'o .homem 
de amanhá'. 

aba (cabelo, pluma) ira (desprender-se, desgrudar-se) - 'o 
cabelo sólto, desprendido'; 'penas ou plumas caídas, desgrudadas'. 

M.q. auaíra e avatra (q. v.). 

ABA.RETAMA - rua. Loe .. Madureira (10.0 Dis.tr., 28.ª Circ.). Ant. 
"C" do Bairro Indianópolis. 

ETIM. abá (homem, gente) r'etama (a pMria) - 'a pátria do homem'; 
'a terra da gente'; 'o solo pátrio', 'rincáo natal'. 

abaré (o padre, o missionário) etama (terra, pátria, residen
cia) - 'o rincáo dos padres', 'a pátria dos missionários', 'terra das 
missoes'. 

M. q. abaretá, auaretama e avaretam.a ( q. v.) . 

ABATIRA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. Beta. 

ETIM. aba (cabelo, pluma, pena, grenho) atirá == atyrá (amontoado, 
erguido, eri<;ado) - 'cabelos amontoados ou grenhudos'; 'plumas 
arrepiadas',, 'penas erguidas'; 'o topete', 'o grenho', 'a juba', 'o pe
nacho', 'a crina'. 

M. q. auatirá e avatirá ( q. v. ) , é · nonie de urna tribo sel vagem 
que outrora dominou o recóncavo de Santo Amaro, no Estado da 
Bah!a, e assim chamada pelo fato d.e terem os indios cabe los gre
nhudos ou usá-los em forma de crina, sena.o amontoados, em topete. 

ABAUNA - rua. Loe. Penha (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Dezes-
sete. 

ETIM. abá (homem, gente) una (negro, preto) - 'o homem preto', 
'gente escura'; 'o negro'. 
- - aba (pena, cabelo, pluma) una (negro, preto, escuro) - 'pena 
preta', 'o pelame negro', 'cabelos escuros'. 

No comum designa as pessoas de cór negra, o negro africano. 
M.q. auauna e avauna (q. v.). 

ABIRU - rua. Loe. Madureira (10.º Di.str., 27.ª Circ.). Ant. Bambus, 

ETIM. abiru - 'cheio', 'repleto', 'saturad.o', 'empaturrado', 'enfatuado'; 
'o panturra'. 
-- abiiú == abiyú (plumagem, penugem) rü (negro, tisnado) - 'a 
pluma negra', 'a penugem escura', 'o cotáo tisnado'. 

I 
;'I ¡ 
' . 

DENOMINA<_;;OES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 

Pode derivar-se também de - abii-ru .. significando 
negras'. 

M.q. auiru (q. v.). 

19 

'agulhas 

ABIURANA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "C". 

ETI.M. abiiú ::=:. abiyú (lanugem, cotáo) rana (falso, semelhante, pa
recido) - 'a falsa lanugem', 'o que se parece c9m cota.o', 'o falso ábio'. 

· M. q. abijurana e auiurana ( q. v. ) , diz-se no comum de castas 
de árvore da familia das Saponáceas, genero Lucuma · iasiocarpa e 
outros. 

ABUARA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Se-
bastiáo de Morais. 

ETIM. abuá (a lagarta, centopéia) rá (manchado, listrado) ---:- 'a 
lagarta lanhada', 'o equilópede listrado'. 
-- abuá (a lagarta) araá (lampeiro) - 'o lagarto lampeiro'. 
-- abu == abu(r) (o despertar; pancada) ará (o papagaio, arara) 

'o despertar das araras', 'a pancada ou rumor dos papagaios'. 

M. q. auará ( q. v.). 

ABUNA - rua. Loe. Méier (9~º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. ab(á) (gente, homem, aquéle, o que) uná (composto de preto) 
- 'os que se vestem de préto'; 'os padres·'. 

Nome que os tupis davam aos missionários, devido ao uso do 
hábito preto. 

.t1CAÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ET1M. ac.a (espora.o, chifre) e (pron. rel. o, aquele, o que, o cuj-0) 
'o esporáo'; 'aquele que é cornudo'. 
-- acá (o pomo) aé (doce, saboroso, sápido) - 'o pomo doce', 'a 
fruta saborosa', 'o fruto sápido ou gostoso'. 
-~ aca (caro~o, amendoa) é (óco, vazio, chOcho) - 'o carO<;o 
vazio', 'a am.endoa Oca', 'o favo seco'; 'o búzio chOcho'. 

Admite-se aiinda para o étimo o significado de - 'o brigáo', 'o 
agressivo'. 

Equivalente a acuá (q. v.), designa urna casta de japó grande 
cujo bico longo, segundo velha lenda amazonense, enrubescera por 
haver a ave-de-rapina se arrimado ao sol para furtar-lhe o fogo. 

Nome que os tupis davam ao gaviáo. 
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AQAJ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª C1irc .. ) . Ant. "X". 

ETIM. á (fruta) gat (ácido, azedo) - 'a fruta ácida', 'o pomo azedo'. 
Diz-se do fruto do acalzP-iro (Euterpia Oleracea), do qual se 

extrai um saboroso alimento em forma liquida, muito apreciado no 
Norte do Pais. 

AqAITUBA - rua. Loe. Ilha de Paquetá (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Noventa e Cinco. 

ETIM. agaí (a fruta ácida) tüba == tyba (lugar, sitio; abundancia) 
- 'o sitio das agais; 'o agaizal'. 

M. q. agaitiba, agaitiua e agaitiva, ( q. v.). 

AQAPABA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Sáo 
Dimas. 

ETIM. agá-paba - 'lugar, tempo e modo de passar'; 'a passagem', 'a 
travessia', 'o cruzamento'. 

M.q. agapava e agapaua (q.v.). 

ACAPU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. aca-pu - nome de uma árvore ( Andirá aublitii); a madeira 
de fibra longa e resistente extraída dessa árvore, da qual se faz largo 
uso na indústria de carpintaria. 

AQAPUVA - rua. Loe. Penha (11.º Di.str., 26.ª Circ.) . Ant. Quinze. 

ETIM. aQá == ega (ólho, olhos) puva == puba (mole, brando) - 'o 
ólho mole'; 'os olhos brandos'. 
- - agá=, e~á (bugalho, nós de galho) puva = puba (mole, maduro, 
tenro) - 'o bugalho tenro ou mole'; 'a nós madura'. 

M.q. agapua, agapuba e agapuua (q. v.). 

ACAR~4 - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª C!rc.). 

ETIM. acará, s.c. - 'o cascudo'; 'o escamoso'. 
Peixe marítimo e fluvial (Ciclídeo, aeophagus brasiliensiS), ge

nero lobot.os, heros, scienoideas. 
Ave ribeirinha (Nyctcorax pileata) , mais conhecida por acará

ttmbó e guiratinga (q.v.). 
Diz-se também da planta tuberosa, da erva hirsuta, bem como 

do cocar ou plumacho usado pelos indios. 

ACARAí - rua e travess. Loe. Botafogo ( 4.º Di.str., 9.ª Circ.). Ant. 
Silva. 

ETIM. acará (o peixe, a gar~a, a planta) í == y (rio) - 'o rio dos 
acará.s', isto é, do peixe, da gar~a ou da planta. 

DENOMINA~ÓES I NDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 21 

- -- a (gente) caraí == caray(b) (santo, sagrado) - 'a gente santa', 
'o povo sagrado'. 

Pode significar também o acarazinno, em alusáo ao peixe, a 
garga ou planta de pequeno porte. 

ACARAPÉ - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ) . Ant. " 14-
A". da Vila Nossa Senhora de Pompéia. 

F.TIM. acará (o peixe, a garga) apé (caminho) - 'o caminho doo 
acará.s', isto é, do peixe ou da árdea escapularis. 
--- acará (a planta, o peixe) pé = pé(ba) (chato) - 'o acará 
chato', casta de peixe e de planta. 

ACARAú - rua Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. acará (o peixe, a planta tuberosa) ú == ú (na) (préto, escuro) 
- - 'o acará negro, escuro'. 

M. q. acarauna, caraú e cara una ( q . v . ) , diz-se da árvore tube-· 
rosa de fibra escura e do peixe a que vulgarmente dáo o nome de 
barbeiro (Ciclídeo). 

A(;'ARÉ - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. Gama. 

ETIM. agá == aga(b) (cruzamento) ré (depois de, além, através) 
'além ou depois do cruzamento'. 

agá (ácido, acre) ré (de gósto ou sabor) - 'o gOsto ácido, sá
pido'; 'o sabor acre'; 'o azedun1e'. 

No comum diz-se do - 'meio-dia' e do 'médio ano'. 

ACARI - rua. Loe. Méier ( 10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. 4'C". Rio. 

nome que se dá ao trecho do río Miriti compreendido entre o 
morro da Pavuna, no Distrito de Realengo, e os limites setentrionais 
com o território fluminense. 

. .... ; . 
ETIM. acary - peixe de água doce, cascudo e roncador ( Loricaria 
plecostamus). 

M. q . guacari e uacari ( q . v. ) , designa também urna casta de 
macacos (Brachieurnus rubicundus), vulgarmente chamado 'macaco 
inglés', devido a ter a cara nua e avermelhada ornada de raros pélos 
a semelhanca das suicas, pelo que Iembra a caricatura Iendária do 
inglés. 

ACAú - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . Ant. Delta. 

ETIM. aca (caro~o, osso, pomo) ú == u(na) (préto, escuro) - 'o caro~o 
préto', 'o pomo negro, escuro'. 
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-- aca (sumo, caldo) u (preto) - 'o sumo préto,, 'o calldo ou suco 
escuro'. 

Teodoro Sampaio admite para o étimo os significados de - 'o 
bebedouro da briga'; 'o rio da rixa ou do chifre'. 

ACAUA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Iracema. 

E'IIM. a-cá-uá - voz onomatopaica e denomina<;áo de urna casta de 
gavláo (Herpetothures cachinds); ave a que os guaranís dao o nome 
de maranguaguá e macucanguá (q.v.). 

Vive o acaud em pequenos bandos a dar cac;a as serpentes, sendo 
cren<;a entre os selvicolas que ele se apodera do espirito das mu
lheres grávidas, abrigando-as a repetir com ele o estribiJho do seu 
canto abominável e tida como agoureira - a-c<l-uá! 

ACIAS - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 3.ª Circ.). Ant. Yapu. 

ETIM. aciá - 'acercar', 'acerar'; 'cortar em volta'; 'cercear'; 'o acera
mento'. 

Nome de urna erva de que se utillzam os índios para envenenar 
as pontas das flechas, lanc;as e zagais - a erva do curari ou uirari 
( q. v. ) , como dizem os aborígines. 

A.QU - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. "!" da Fa
zenda Piranguara. 

ETIM. acu - 'grande', 'considerável', 'volumoso'. 

M. q. ugu, guacu, uagu ( q. v. ) , é o nome que se dá ao veado -
mamífero ruminante da familia dos Cervideos, muito veloz e tímido. 

Diz-se também da 'máo esquerda', do 'canhestro', do 'canhoto'. 

Af:UPA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Treze. 

ETIM. acu-pá - nome de um arbusto muito comum nas margens do 
Solimoes e outros rios arnazonenses. 

Pode ser também corruptela de acy-pa(b), e nesse caso alude 
ao que traz moléstia mortal. 

AQU REMA - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Treze, 

ETIM. agu == (u)agu (o mamifero ruminante, veado) rema (fedor, 
mau-cheiro) - 'o veado catinguento'. 

Diz-se do cervideo que vive d,e preferencia nas caatingas - o 
veado catingueiro, como vulgarmente o chamam. 

,-----~~~~~~~~~~~---~----~~~~~~~~~~-------------=-------

\ \ 

DENOMINA<_;ÓES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 23 

~f:URUA - rua. Loe. Penha (18.º Distr., 31.ª Circ.). 

F.T\M. agu (grande, grosseiro) ruá (rosto, face) - 'o cara grande', 
'o rosto grosseiro'. 
-- acu == uagu (o veado) (a)ruá (quieto, pacífico, ressabiado) 
'o veado manso, ressabiado', 'o cervfdeo timido'. 

A.CURU! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. Ca
minho do Portinho. 

ETIM. acaru (o seixo, pedrinhas, cascalhos) t = y (rio) - 'o rio dos 
seixos ou dos cascalbos'. 

AQUTINGA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant, "A". 

ETIM. acu == ua~u (o mamifero, veado) tinga (branco) - 'o veado 
branco'. 

AGAI - tua. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. agaí - casta de planta resinosa da familia das Apocináce·as, 
também conhecida por 'cascavelheira'. 

Denominac;;áo que se dá as cobras venenosas, principalmente a 
cascavel. 

A.GARIBA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.) . Ant. Lambida. 

ETIM. agar (amargor, acri•moso, fermentoso) iba == yba (árvore, 
planta) - 'a planta amargosa', 'a árvore sarmen·tosa ou de fermento'. 

M.q. agaíba (q. v.), diz-se de um arbusto de cujo fruto pec;;o
nhento se extrai um liquido tintoso, de cor arroxeada, prestadio a 
colorac;áo de tecidos. 

AGUAPÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "I". 

FTIM. aguá (tumeroso, intumescido) apé == ape(ba) (chato, achata
do, arredondado) - 'aparramado e túmido', 'arredondado e intum.es
cido'. 

M. q. guapé, guapeba, guapeva, uapé e uapeüa ( q. v. ) , diz-se de 
urna planta que cobre a superficie dos lagos e das águas ramanseadas. 

aguaá (altibaixo) apé (caminho) - 'o caminho acidentado, 
íngreme'. 

No comum dá-se ésse nome aos golf5es e aos .tratos de terra 
fófa e intumescida. 

AGUATó - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 
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6 
FTIM. aguá (intumescido) tó == to(b) (fólha) - 'a fólha túmi:da o i 
intumescida'. 
-- aguaá (rombudo, bojudo) tó == to(b) (fólha, fronde, cob r
tura) - 'a fólha rombuda'; 'a fronde ou copa bojuda'. 

aguaá (bojudo) tó == tub (sonante, batido) - 'o bojuda e 
sonante'. 1 

No caso de ser contra<;áo de a-guayató, a.lude a urna na<;ao in
díg€na do Alto Paraguai. 

AIAPUA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.) . 

ETIM. aia (dente, ferrao, farpa) .apuá == apóá (agugado) - 'O dente 
agu<;ado'; 'a presa', 'o canino'. 
--- aía (ácido, azedo) apuá == apoá (fruta de raíz, a macaxeira) 
- 'a frµta de raiz azeda'; 'a mandioca brada'. 

M.,q. apoá ou apoá (q. v.), diz-se de urna espécie de abelhas e 
d e urna casta de euforbiácea. 

Pode significar também - 'redondo, esférico', ou coisa que o 
val ha. 

AJARA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Treze da 
Cidade J ardim de Higienópol1s. 

ETIM. di (farpa¡ gancho, ponta) ará (papagaio, arara) - 'o ganho 
das araras'; 'o pico ou ponta do papagaio'. 

aia (papo) ará (arara) - 'o papo da arara'. 
. aí == ay (o bicho pregui<;a) araá ( esperto, lampeiro) - · 'a .Pre

gu1ga esperta ou Iampeira'. 

Como adjetivo expressa - 'anfractuoso', 'rugoso', 'excrescido'. 

AIBU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 2.ª Circ.). Ant. Teta. 

ETIM. aí (azedo, ácido) bu == bu(r) (fermento, bafo, arroto - 'o fer
mento ácido', 'o bafo ou arróto azedo'. 
-- aí =-= ay (suor) bu == bu(r) (borbotar, emergir, surdir) - '.o 
borbotar do suor'; 'água que transpira'; 'a transpira<;áo'. 
, . aí == ay (aguada) bu(r) == mbu(r) (que surde) - 'a aguada', 
o irromper da aguada', 'o aguaceiro'; 'o toró'. 

a (fonte, origem) ibú == ybu(r) (água nascente ou fervente· 
l:lubúia) - 'a nascente de água fervente'; 'água que sai aos borbo: 
toes, borbuihando'; 'a bubúia'. 

Como adjetivo expressa - 'desprezível', 'vil', 'insignificante', 
áizendo-se entáo da concha bivalve, também dita mapé. 

Pode significar também - 'resfolegar', 'ofegar', 'respirar'. 
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'AIACA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "B". 

ET:tM. aia (ácido, azedo) caá (fólha, mato, erva) - 'a fólha ácid~/; 
'o mato ou erva azéda'. 

aia (ácid~o, acre) acaá (amargoso) - 'o acre-amargo', 'a e.s
::;encia amargosa'; 'o f edegoso'. 
-- aia (amargo, ácido) cá (casca) - 'a casca amarga'. 

Pod·e significar também - 'o mato fragoso ou de casca an
fractuosa'. 

M. q. act.aicá ( q. v.) , diz-se do cedro (Cedrela brasiliensis) e da 
mad'eira que se extrai tj.:essa espécie de árvore·, caracterizada pela 
sua maciez e gósto amargo7 e d'a qual se faz largo uso na .indústria 
de marcenaría. 

A/MARA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª C'irc.). Ant. Travessa 
Ca valc&n ti. 

ETIM. aí == ay (o animal, pregui<;a) mara (má, ruim, perversa) -
'a pregui<;a má, ruim'. 

aí (a pregui<;a) mará {pau, vergóntea) - 'o pau ou vergóntea. 
da preguiga'. 
-- di (áspero, farposo, torcido, anfractuoso) imara == imira (ma
deira, pau, verga) - 'a rnadeira á~pera, anfractuosa'; 'o pau felpudo'; 
'a verga torcida ou anfractuosa'. 

Como expressáo quichua foi nome de um famoso nativo boliviano. 

AIMBERÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. "I" da 
Vila Ipiranga. 

ETIM. a (aquele) emberé (virar-se, contorcer-se) - 'aquele que se 
vira ou se contorce'; 'a lagartixa', 'o laga.rteto'. 

aimbae ·== aymbae (infrutífero, estéril) ré (gósto, sabor) 
'sáfaro de frutos doces'; 'que nao produz fruto que preste'. 

ATMORE - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª C:irc.). 

ETIM. di (dente, presa) moré== m(b)oré (ter ou ser de) - 'o dentudo', 
'o que tem dentes'; 'o mordedor'. 
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Teodoro Sampaio admite - guai-muré - 'o individuo diferen
te'; 'aquele que é povo estranho'. 

Egli, apoiado em Varnhagen, diz que o nome foi tirad-o de uni 
peixe de ovas pec;;onhentas. 

Rodolfo Garcia supoe o étimo designativo dos primitivos povos 
peruanos, admitindo-o também como corruptela da expressáo tupi 
- aib-poré - 'o habitante das brenhas' - senáo de aibo-ré - 'o 
fazedor de mal'. 

Stradelli registra - Ai1noré - macaco barrigudo ( Logathrix 
e afins); simio que se encontra em tóda a Amazonia e a que Martius 
denominou de 'marica-mico'. 

Chamavam-se aimorés ou aimurés, os tapuias das capitanias 
de Ilhéus e Pórto Seguro, que viviam embrenhados e eram muito 
temidos pela sua selvageria. 

.AJTINGA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. ai ==ay (o bicho preguic;;a) tinga (branco) - 'a preguic;;a branca'. 

M. q. aitim ( q. v. ) , diz-se de urna casta de mamífero da familia 
dos Bradipodídeoo. 

AIUBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. ai == ay (a pregui<;a) iuba == yuba (ruiva) - 'a preguic;;a ruiva'. 
at == ay (o soro, o visco) iuba == yuba (amarelo) - 'o sóro, 

visco ou resina amarela (o)'. 
- - a (gente, pessoa) iúba == yuba (1louro, ruivo) - 'gente loura'; 
'o louro', 'a pessoa ruiva'. 

ay (preguic;;a) üba == yba (árvore) - 'a árvore da pregui<;a'. 
Pode significar ainda - 'a fruta madura', 'cabelos louros'; 'o 

amor', 'a ternura', 'o afeto'. 

M. q. ajitba ( q. v.) , diz-se no comum da árvore da familia das 
Lauráceas (Aiouea guaianensis), 'o loureiro', propriamente dito. 

AIU RU - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.) . Ant. "B". 

ETIM. a (gente) iuru == yuru (bóca, garganta) - 'bóca de gente'; 
'o que fala como gente'. 

M. q. ajuru e ajeru ( q. v. ) , é no me genérico dos papagaios. 
Diz-se também de urna casta de ingá; planta da famHia das 

Rosáceas (Hirttela licenia ajuru). 

AIURUOCA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. aíuru == ayuru (os papagaios) oca (casa., morada, maloca) 

/ 
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'a casa dos ajurus'; 'a maloca ou covo dos papagaios'; 'o refúgio 
das araras'. 

M.q. ajuruoco e ajeruoca (q. v.), é nome também de urna ci
dade de Minas Gerais. 

AJUARA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. "C". 

ETIM. ajuá == ayuá (visco, cera, grude) ará (arara) - 'o visco das 
araras', 'o grude dos papagaios'. 
1 

-- ajuá == ayuá (o juá) ará (arara) - 'o juá das araras'. 

M.q. aiuará (q. v.), diz-se no comum do líquido viscoso ou re
sina pegajosa de que se uti1izam os indios para fisgar aves e grudar 
as penas dos seus ornamentos. 

AJURANA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.) . 

ETIM. aju'(r) = ayu(r) (pesco<;o, gargalo) rana (falso, parecido) 
'o falso pescoc;;o', 'o que se parece com o gargalo'; 'a embocadura 
que ilude'. 
- -- aju(ru) = aye(ru) (o papagaio, a planta) rana (falso, parecido) 
- 'o falso papagaio'; 'o que se parece com a planta ajeru'. 

M. q. aiurana, juruana e ajerana ( q. v. ) , diz-se no comum de 
urna espécie de planta parecida com o loureiro e de urna ave seme
lhante ao papagaio; 'o falso abió'. 

AJURATUBA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. ajurá == ayurá (o louro, o loureiro) tüba == tyba (terra, sitio; 
abundancia) - 'a terra ou sitio do louro'; 'abundáncia de loureiro'. 

M. q. ajuratiba e aiuratiua ( q. v.), diz-se dos lugares onde acor
re em abundáncia a laurácea (Laurus nobilis), planta cujas fOlhas 
servem de condimento. 

A.JURICABA - rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 33.ª Circ.). Ant. 
Amariú. 

ETIM. ajuri == ayuri (ajuntamento, reuniáo, coliga~áo) caba (vespa, 
marimbondo, abelha) - 'o ajuntamento das vespas'; 'enxame de 
abelhas'; 'a colmeia'. 

Pode significar simplesmente - 'o mutiráo', 'o adjutório', ou 
aludir ao lugar ou tempo próprio para isso. 

M. q. aiuricaua e ajuricava ( q. v. ) , é, por analogía, nome que 
se dá a urna casta de abelhas bravas, muito agressivas e que vivem 
em grandes colmeias. 
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AJU RICABA - era a alcunha do famoso chef e índio Manaus, que 
se opós tenazmente ao estabelecimento dos portu

gueses no Rio Negro, sen•do, ao final, vencido pelas tropas de Paes 
do Amara! 1e Belchior Mendes de Morais, ao tempo do capitao-mor 
José Velh.o de Azevedo. 

AMAETINGA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Es
tradas das Mangueiras. 

ETIM. amae == am(b)ae (hirto; firme na terra; a haste, o tronco) 
tinga (branca) - 'a haste ou tronco branco (a)'. 

amae == am(b)ae (aquilo, a coisa) tinga (branco) - 'aquilo 
que é branco', 'a cousa branca'. 

M. q. abaetinga, abaitinga, a11iaitinga, baitinga e maitinga ( q.v.). 
diz-se da 'imbaúba branca' (Cecropia Peltata). 

StradeHi faz proceder o étimo de - maia-tinga, modo pelo qual 
as- criadas indígenas do Pará e do Maranháo tratavam as sinhás 
brancas. 

AMAMBAJ - pra~a. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. amá = ama(na) (manancial das nuvens; chuva) mbai (ruim) 
- 'a chuva rui.m, fraca'; 'o temporal feio'. 
-- amá (cérea, cercado) mbai (esteiras, tranc;ado de juncos) - 'a 
cerca de esteiras'; 'o cercado de juncos'. 

M ;q. ambat,· amambaia e 1nambaia (q. v.), designa urna planta 
da família das Moráceas (Cecropia palmata), também conhecida por 
'árvore-da-pregutga' e 'torem'. 

Em Mato Grosso é denominac;ao de um río e de urna cidade. 

i ?:. MANAJó - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). A.nt. dos 
Gra vadores. 

ETnv1. amana== amá (chuva) jó == yó(r) (vir, que v.em ou traz) - 'o 
'i.Jue provém da chuva'; 'o manancial das nuvens', 'a água do céu'; 
'o que traz ou provoca temporal'; 'o dilúvio'; 'o a.luviáo'. 

M. q. amanaió ( q. v.) , é nDme de urna tribo selvagem do Ma
ranháo. 

A!r!ANA.RU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Prolon
gam1ento da Travessa das Missoes. ,, 

ETil\'I. amana == amá (chuva) ru (r) (trazer; vir com) - 'o que vem 
com a chuva'; 'o que traz temporal'. 
-- amana (chuva) ru (fuligem, lódo) - 'o limo, lód-0 ou fuligem 
da chuva'. 

a11iana == amá (ehuva) rü = ry (água, rio) - 'água da chuva'; 
'rio · formado da ch uva'. 

M. q . amanarí, a1nanaí e amanagí ( q. v. ) . 
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AMANDiü - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "A" 
da Vila Maria. 

ETIM. amá-ndiyú - 'o que d.á novelo'. 
Pode aludir também ao ró1o de núvens escuras carregadas de 

chuva, ou ao tempo escurecido pelo temporal. 

M. q. amaniú e a1nanijú ( q. v.), diz-se do algodao (Gossipium). 

AMAP.4 - rua. Loe. Estácio de Sá (2.0 Distr., 17.ª Circ.). 

ETIM. amá (cercar, rodear, contornar; em volta, contórno) apá == 
apá(b) (modo de cortar, cruzar ou lavrar) - 'corta-se ou 1-avra-Síe 
em volta'; 'cinge-se em contorno ou contornando'; 'a circuncisáo'; 
'o aceramento'. 
-- .am == am(a) (erguido, sobrancei·ro; armado) dpá == apa(b) 
(extremo, tim, confina~áo) - 'o esteio ou guarnigáo da fronteira'; 
'a fronteira elevada ou armada'. 

Pode significar também - 'o céreo ou contórno da fronteira'. 
No caso de derivar-se de amá-pa, expressa - 'a pancada d'água', 

'a chuva forte'. 
' 

Para Martius trata-se de voz da língua GalU, su})-Ondo outros 
provir o étimo de dicgáo caraíba. 

M. q. emapá ( q. v.), diz-se de urna árvore e respectivo fruto 
(Hancornia amap,á), espécie de apocinácea de casca amarga e re-
sinosa, da qual se ,extrai urna fibra leve e esbranquigada. 

Como topónimo geográfico designa também um Ter.ritório Federal, 
na fronteira comas Guianas, e que assinala, juntamente como Terri
tório do Rio Branco o ponto setentrional mais extremo do Brasil. 

AMAPURUS - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Quinze. 

ETIM. ama (hábito, uso; costume) puru = poru (comer carne huma
na; antropofagia) - 'costuma comer carne de gente'; 'o caníbal'; 
'o antropófago'. 

Pode expressar simplesmen•te - 'antropofagia', 'can1oalismo'. 
-- amá (chuva) puru == poru (captar, tomar por empréstimo) -
•capta ou recebe água da chuva'; 'robustecido com a chuva'. 

No caso de derivar-se de - amapury, significa - 'traz água ou 
enchente'; 'costuma defluir ou esvaziar-se'. 

M.q. amaporus, designa os índios de urna tribo que habita o 
vale do Parnaíba, entre o Piauí e o Maranháo. 

Como topónimo geográfico é nome também de um rio da Bacia 
Amazónica. 



30 J. ROMÁO DA SILVA 

AMANAGI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Idem, localizada na Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETUd. amana (chuva) gi == gy (água, rio) - 'água da chuva'; 'o rio 
que se abastece ou se forma com a chuva'. 

M. q. amanai e amanari, diz-se dos vales sécos ou arroios que 
se enchem no· inverno. 

• .AMA'Í AR! - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Picarelli. 

ETIM. imatá (a mata, floresta, arvoredo) rí == ry (rio, corrente d'água) 
- 'o rio da mata'; 'a ribeira ou ribeirao que atravessa a floresta'. 

No caso de ser contra~áo de im.atarype, o que é multo comum · 
em casos como éste, traduz-se por - 'no rio da mata'. 

Tomando-se a palavra como obliterac;áo de imatiri ( q. v . ) , diz-se 
do 'raio', 'da falsea elétrica ou meteórica'. 

AMIRIS - rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 11.ª Circ.) . 

ETIM. amii == amiy i (mover, locomover-se) ri == iri {neg., nao) -
'imóvel', 'parado', 'impassível', 'inerte'. 

Por analogia - '-0 morto', 'o defunto', 'o finado'. 
Díz-se também do 'misero, pobre, infeliz ou mesquinho', usan

do-se ainda como expressáo de carinho. 
-- ami (expremer, premer, puxar, sugar) ri == ry {liquido) -
'o líquido sugado't 'a água puxada, bombeada'. 

No caso de derivar-se de - a-mirí, admite-se os significados -
'gente pequena', ou 'fruta miúda'. 

ANACA - rua. Loe. Realengo {13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. trecho 
da Marechal Xa vier da Camara. 

ETIM. anaca, s. - nome que na regiáo do Rio Negro se dá a urna 
casta de papagaios mansos, a que em outras partes chamara 'peri
quito'; ave psitácida do grupo Maracaná (Deroptyus accipitrinus), 
também conhecida por maracanangua~u ( q. v. ) e considerado urna 
das mais belas da espécie da AmazOnia. ' 

ANAJAS - rua. Loe. Madureira {10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. aná == an(d)á (cocos, amendoas) já == ya {colados, grudados) 
- 'cócos colados', 'amendoas grudadas'. 
-- aná (denso, copioso) iá == yá {fruto) - 'denso ou copioso de 
frutos'; 'a penca', 'o cacho'. 

Nome de urna casta de palmeira (Maximiliana regís). 
M. q. anaiá, enaiá e inaiá ( q. v. ) , designa também urna tribo 

selvagem do Amazonas, da família Tupi-Guarani. Empresta-se ainda 
esse nome a um lago e a urna cidade do Pará. 

·-
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ANAJAMIRIM - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª 
Circ.) . Ant. Noventa e Dois, Oitenta e Sete e Se-

tenta e Oito. 

ETIM. anajá == anayá {a palmeira) mirim (pequeno, miúdo) - 'a pe
quena anaj.á'; 'a anajazinha' ; 'a palmeirinha anajá'. 

M. q. anaiá-miri-rn { q . v. ) , designa urna :espécie de palmeira 
( Attalea humilis). 

ANAJATUBA - rua. Loe. Vila Isabel (8.0 Distr., 20.ª Circ.) . Ant. 
Tra vessa Caminha. 

ETIM. anajá == anayá (a palmeira ) tüba == tyba (sítio, lugar; abun
dancia) - 'a terra ou sitio dos anaj ás'; 'abundancia de anaiá'; 'o 
anajazal'. 

M. q. anajatiba e anajat iua ( q . v . ) , designa também urna loca
lidade do Estado do Pará. 

ANAMA - rua. Loe. Penha {11.0 Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. anama, s. - 'o parente', 'o consangüíneo'; 'rac;a ou nagáo ami
ga', 'indivíduo da mesma origem'. 

Como adJetivo expressa - 'ligado', 'unido', 'emparelhado'. 
M. q. anamá, diz-se da 'tábua', do 'tecido'; 'da coisa espéssa 

ou griosseira'. 
Denomina~áo também de um lago do Pará. 

ANAMBÉS - rua. Loe. Madureira {10.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. De-
zoito. 

ETIM. aná (unido, junto, de parceria) (a)mbé (permanecer, conservar
se; constancia) - 'permanecem juntos'; 'conservam-se unidos': 
'andam de parcer-i:a'; 'os casadinhos'. 

M.q. anamés (q . v.) , é nome que os tupis davam a urna casta 
de patos selvagens; ave da familia dos Cotingídeos de penas róxo
-azuladas, peito branco e testa preta, os qua~s tem por hábito anda
r em aos casais no reces.so da mata. 

Designa t ambém urna tribo selvagem do ramo Tupi. que habita 
a margem esquerda do baixo Tocantins, em território Maranhense. 

ANDAIA - rua. Loe. Méier {9.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. and.á-iá == andá-yá - 'copioso de améndoas', 'cocos em pencas'; 
'o encachoado de amendoas'. 

Pode significar também - 'cócos ou améndoas que se despencam 
ou caem'. 

M.q . anajá, anaiá, inajá, inaiá, enajá e enaiá (q. v.) ., diz-se da 
palmeira Maximiliana regis. 
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Designa também urna tribo selvagem do Amazonas, do ramo 
tupi-gurani. 
,.r-
ANAPU - rua. Loe. Copacabana (5.0 Distr., 12.ª Circ.). 

ETIM. ana == an(d)a (abundancia) (i)pú == (Y) pu (pancada d'água) 
- 'água que cai forte e copiosa'; 'o temporal'; 'a pancada d'água'; 'a 
torrente'. · 
-- q,na (derramar-se, esvaziar-se; diluir-se) pu == (m)bu (barulho, 
estrondo, estr,épido) - 'o que se dilui ou deflui ruidosamente'; 'o es
vaziar ruidoso'. 

Pode significar ainda - 'o que rui ou se desmorona estrepito
samente'. 

ANDARAí - rua e ba.irro. Loe. Vila Isabel (5.º Distr., 20.ª Circ.). 

rio da Bacia Atlantica, proveniente do morro do Excélsior, na 
Serra da Tijuca, e que se estua para a Baía da Guanabara, através 
do Canal do ·Mangue. 
-- serra, pico e morro rochosos, compreendidos entr,e a Tijuca e 
J acarepaguá. 

ETIM. andirá == andyrá (o morcego) í == y (água, rio) - 'aguada 
ou rio dos morcegos'. 

andirá == andyrá (morcego) i == im (pequeno, miúdo) - 'os 
morceguinhos', 'o morcego pequeno'. 

M. q . anarat, andraí e andiraí ( q. v.), alude aos chiropteros miú
dos que vivem grudados nos troncos das árvores ribeirinhas e nos 
mangues, donde saem a alimentar-se de insetos. 

Como topónimo é denominac;;áo também de urna cidade da Bahia. 

ANDIARA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Dezesseis. 

ET1rv1. andi == andyi (espanto; maravilha; pavor) ara == hara (suf.
do part. nom. que exprime o agente da ac;;áo) - 'o que faz ou diz 
coisas espantosas'; 'o que opera maravilhas'; 'aquele que surpre
ende ou apavora'; 'o espantoso', 'o surpreendente'. 

ancli == endy (chama, brilho, crepita<;áo, fulgor) ara ( dia, luz, 
sol) - 'a luz resplandescente'; 'a chama crepitante'; 'o fulgor do 
dia', 'o sol incandescente'. 

Pode derivar-se também de nhandy-yara, dizendo-se entáo 'da
quele que nos toma ou faz nascer'; 'Deus', 'Nosso Senhor', 'o Criador 
Supremo'. 

Admite-se ainda que aluda ao 'rela.mpago e ao trováo'. 
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ANDIRA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Caminho 
dos Barreiros. 

ET1:r..1. andi == endy (espanto, pavor; chama, brilho, fulgor) rá (contr. 
de rahar, o que faz ou traz) - 'o que faz pavor ou traz brilho'; 'o 
pavoroso'; 'o fulgurante'; 'a chama crepitante'. · 

M. q. andira ( q. v.), é nome genérico dos chirópteros; 'vampi
ros', 'morcegos'. 

Diz-se também de urna planta da família das Leguminosas, sub-
f amília Papilionácea. 

Como antropónimo, designa uma tribo selvagem dorio Janaperi. 

ANDIROBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Traves-
sa dos Democra tas. 

ETIM. andi == (y)andy (óleo, azeite) r'oba == rob (amargo, amargoso) 
- 'o óleo amargo', 'o azeite amargoso'. 
-- andi == endy (saliva, espuma) r'oba = rob (am,argo) - 'a sa-
liva amargosa', 'o fermento amargo'. 
-- andt.r(á) = a1idyr(a) (morcego) o·ba == ob (fólha, , folhage~) 
- 'a fólha dos vampiros', 'a folhagem dos morcegos'. 

M. q. anairaba, endiroba e nandiroba ( q. v. ) , cliz-se no comum 
de uma vari,edade de arvore da familia das Meliáceas (Carapa guaia
nensiS). 

ANEQUIRA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. trecho 
da Estrada do Porto Velho. 

ETrM. añé = anhé (cedo, tenro; rápido) qürá == qüyra(r) (abor
tivo, abortar) - 'nasce fora do tempo'; 'abortado'. 
-- ñe == yé (pron. refl.) (e)qüirá == (e)qüyrá (moribundo, que se 
extingue) - 'o moribundo', 'aquéle que extingue'. 

M. q. nhanqüirá e nhenquirá ( q. v. ) , diz-se no comum das ci
garras e dos insetos. 

A.NGAt - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Guge. 

ETIM. anga (alma) í {pequeno) - 'a alma infantil', 'o espirito frágil'. 
-- anga (alma, sombra) í == y (nio) - 'o rio das almas ou das 
sombras'; 'a água ensombreada'. 

Co1no contrac;;áo de angatba ( q. v.), o que é muito freqüente 
com palavras terminadas pelo sufixo yba e ayba, tanto pode signi
ficar - 'a árvore do pouso ou da son1bra', como - 'espirito mau', 
'alma perversa', 'instinto ruim'. 
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ANGATUBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. anga (alma, espírito) tüba == tyba (sítio, lugar; pou.sad.a) 
'o sítio dais almas'; 'a mansáo dos espíritos'; 'a necrópole'. 

M. q . angatiba e angatiua ( q. v. ) , pode significar também 
'o sítio das sombras'. 

A.NHAMBAJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. anhá (alma errante; genio· andejo; espírito; demonio) mbaí 
(mau, ruim) - 'alma ruim'; 'espírito mau'; 'diabo perverso'. 
-- anhá (alma errante, genio andejo; diabo) mbaí (cerco, volta; 
rodeio) - 'o -cerco ou rodeio do diabo'. 

ANHANDU - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETI!\!. anhá ·== añá == enhá (que corre, corredeira) ndu (rumor, 
ruido, estrépido) - 'corre com estrépido ou ruidosamente'; 'a cor
rente estrepi·tosa'. 

M.q. nhandu, enhandu e uanhandu (q. v.), diz-se da avestruz 
( Rhea americana) 

Com a acepgao de - 'sensív·el e perceptível', alude a aranha 
(Mygale). 

ANHANGA - praga~ Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

-- antigo morro, quiQá urna ilha rochosa, contornada pelo riacho 
Maracanaú, e que veio a ser seccionada oom a abertura da Ave
nida Nossa Senhora de Copacabana. 

ETIM. anhá(g) (diabo, demo) (a)ngá(b) (aparencia, aparigáo) -
'aparencia ou fei~áo do diabo'; 'aparigáo do demonio'; 'o que é ine
ren te ao diabo'. 

anhá-ngá(b) (part. de anhang) - 'onde, como e quando se 
corre'; 'a corredeira'. 

A palavra assim grafada é freqüentemente confundida com 
anhanga, que é, verdadeiramente, como na lingua d:os índios se 
chamava o agente do mau ou da fantasmagoría, expressa na etimo
logía supra. 

No Amazonas dá-se esse nome a um mamífero da familia dos 
cervideos. 

ANHANGABAü - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. anhang.a (o diabo) baú == (m)baú(b) (desprezível, abominável) 
-- 'o den1ónio desprezivel'; 'o espirito abom!nável'. 
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-- anhangaba == anhaugaba (o que pertence ou é próprio do diabo) 
ü == y {:água, rio) - 'a água maldita'; 'o rio amalidi~oado'. 
-- anhanga (diabo; veado) baú == (m)baú (a comida, o que é de 
comer) - 'a comida do diabo'; 'o pasto do anhanga [cervo]'. 

Admite-se ainda o significado - 'o bebedouro do · diabo'. 
Tomando-se a palavra como forma corrompida e contrata de 

aña-ngab-ib, a que corresponde anhagabaüba ::== anhangabayba. 
(q.v.), traduz-se por - 'a árvore do diabo'; 'a planta maléfica', e 
alude ao arbusto de pequeno porte que medra nas caatingas e ca
poeiras e de cujas flores se aumenta o veado catingueiro. 

ANHANGUERA - rua. Loe. P·enha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Aht. 
"E" da Vila FlorenQa. 

ETIM. anhá (g) (o diabo) guera == uera (velho, ladino) - 'o diabo 
velho'; 'esperto como diab.o'. 
-- anhang (diabo) uera (que foi) - 'o diabo que foi'; 'foi demonio'. 

Pode s~gnificar simplesmente - 'o espectro', 'o fantasma'. 
Era o apelldo indígena . do famoso bandeirante Bartolomeu 

Bueno, descobridor de Goiás. 

\_.ANHAMBI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Luís 
Borges. 

ETIM. a-nhambi == a-nhamby - 'o escorregadiQo'; 'a escarpa ingre
me', 'a rampa' 'a ladeira', 'o plano inclinado'. 
-- a (pref. eufón.) nhambi == nhamby (orelha; asa; argola) - 'a 
orelha'; 'a argola'; 'o ornament-0 de orelhas', 'brincos'; 'a gargalheira'. 

Na forma simples - nhambi ( q. v.), é nome que se dá a urna 
erva medicinal, espécie de mostarda. 

A.NIBA - rua. Loe. Madureira (10. Distr., 24.ª Circ.). Ant. "A", 

ETIM. ani == anu (a ave crotófala, anü) iba == yba (árvore) - 'a 
árvore das anüs'. 

M.q. animba e anumba (q. v.), diz-se de um arbusto da fami
lia das Lauráceas, género Ocotea, de que se 1dentificam várias es
pécies. 

Designa também um rio amazonense e urna tribo selvagem da 
fa.mília Tupi-Guarani que o habita. 

APA - rua. Loe. Madur.eira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. do Co
queiro. 

ETIM. apa (ger. de ab) - 'partindo', 'truncando', 'quebrando', 'des
moronando'; 'que se diluí ou desaba'. 

Nome também de um río situado entre Mato Grosso e a Repú
blica do Paraguai. 
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APECE - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ape (casca, cascada, crosta) cé (a sair, que sai; escrescer) -
'a casca que sai ou se desprende'; 'a crosta saliente ou escrescida'. 
-- apé (torto, torcido) ce (o que sai) - 'o que sai torto'; 'o que 
nasce contorcido'. 

Admite-se ainda o significado de - 'coisa ou enti:dade saliente, 
destacada>. 

No nhengatu amazonense tem também a acepQáo de - 'curvo'. 
Nome com que os índios de Ilhéus designavam urna ilha de 

forma piramidal a entrada da Bahía de Todos os Santos. 

APAPORIS - rua. Loe. l\1éier (9.0 Distr. 23.ª Circ.) . Ant. Guanabara, 

ETIM. apa (partido, quebrado, diluido) porí == pory (água aos saltos, 
rio acidentado) - 'a quebrada d'água'; 'o río encachoeirado' ; 'a 
catarata'. 
-- apá (sonoro, tonante, ribombo) pori pury (fervura d'água) 
- 'água fervente e sonora'; 'a torrente tonante' ; 'o espumar re-
boante'. 

Lima Figueiredo supoe o étimo oriundo do quichua, e o inter
preta por - 'o que carrega viajantes'. 

Teodoro Sa.mpaio aponta - apópó-r-y - 'o rio saltado'. 
M. q. apopori e ap.apuri ( q. v.) , designa urna naQao indígena da 

América do Sul. 
Como topónimo é denominaQao também de um rio entre o Brasil 

e a República da Colómbia. 

APECATU - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
Travessa Laércia e Travessa Concei~áo. 

ETIM. apé (caminho) catu == gatu == ngatu (bom) - 'o bom cami
nho', 'a estrada excelente'. 

Diz-se também do que está 'longe' ou 'distante'. 

APEtBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "D". 

ETIM. apé (caminho) (a)íba == (a)yba (ruim) - 'o mau caminho', 
'o caminho ruim'; 'a estrada péssima'; 'o percurso ou estiráo aci
dentados'. 
-- ape(i) == ape(y) (superficie d'água) iba == yba (árvore) -
'a árvore flutuante' ou 'de andar sóbre a água'. 
-- apé (casca) iba == yba .(árvore) - 'a árvore de casca', 'a planta 
cascuda'; 'a casca da árvore'. 
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M. q. apeuba, apeiua e apeiva ( q. v.) , diz-se no comum de uma 
árvore da família das Tiliáceas ( Apeiba tibourbou), a que vulgar
mente dáo os nomes de 'jangadeira', e da qual se extrai u'a ma
deira leve e esbranquiQada. 

APERAN A - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.) . Ant. Um. 

ETIM. apé (casca) rana (falso) - 'a falsa casca'. 

-- apé (caminho) rana (~also) - 'o falso caminho'; 'a vereda que 
confunde'; 'o trato de terra movediQo'. Equivale a perau (q. v.). 

No comum dá-se este nome a urna planta da familia das Gen
cianáceas (Limnantheu1ns humboldtianum). 

APEREA - rua. Loe. Ilha da Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 

ETIM. apé-reá ou apé-reá - pala vra de dif 1cil explica~ao e que Teo
d oro Sampaio ass~m traduz: - 'mora no caminho', 'o que de con
tinuo se encontra nos caminhos'. 

Nome que se dá ao conhecido animalzinho roedor da familia dos 
Cávidas (Cávia apereá), vulgo preá ( q. v.). 

Como corruptela de apererá, expressa - 'revólto'; 'emaranha
do'; 'crespo', 'grenho'; 'encrespado'. 

APIACAS - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. Vaz 
Caminha. 

ETIM. apiá == apyá(b) (homem, macho, varao) caá (mato) - 'os 
homens do mato'; 'os machos ou valentes das selvas'. 

apiá (contr. de apihar, obediente, disciplinado) acá (decidido, 
resoluto) - 'resolu•tos e disciplinados'; 'valentes e bem mandados'. 

a (gente) piacá == pyacá (esmurrar o estómago de) - 'dao 
socos no esófago das pessoas'; 'esmurram o estómago dos outros'. 

Pode significar também - 'afastados para o mato ou embre
nhados', e ainda - 'tatuados de fólha ou de mato'. 

Nome de urna tribo selvagem e de urna serra em Mato Grosso 
por ela outrora habitada. 

APIAJ - rua. Loe. Madureira (11.º Distr., 25.ª Circ.). 
promontório na baía de Sepetiba. 

ETIM. apiá = apyá(b) (o macho, o varáo) i == im (pequeno, miúdo) 
- 'o pequeno varáo~; 'o menino'; 'a crian<;a masculina'. 
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apiá == apyá(b) (o macho, o varáo; o homem) í == y (rio, água) 
- 'o rio dos machos', 'o banhado dos homens'. 

M. q. apiaim ou apiagi e apiari ( q. v. ) , é nome também de urna 
e]dade de Sáo Paulo e de um afluente do río Paranapanema na
quela mesma unidade federada. 

.A.PICU - rua. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. api == apé (trato de terra; caminho; estiráo) cu (comprido, 
alongado; .lingua) - 'o cam.inho extenso, alongado'; 'a lingua de 
terra'. 

M.q. apecu, apecum e apicum (q.v.), diz-se dos tratos de terra 
planos e lisos da beira-mar, lambidos pelas marés no movimento 
de fluxos e refluxos, e dos extensos bancos de areia no meio dos 
rios, a que no Norte dáo o nome de 'coroa'. 

Chamam-se assim também os brejos de água salga-da da orla 
marítima. 

APINAGÉ - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Boróro, 

ETIM. apin == ap'i (tosquiar; raspar o cranio) agé ·== ayé (cumprir
se, executar; ser. ou a ser feito) - 'o· que é para tosquiar'; 'o que 
se tosquia', ou 'se destina a tosquia'; 'o carneiro'; 'a tosquiar'; 'a 
tosquia•. 

-- api (apedrejar, acertar com pedra) (i)najé == (i)nayé (gaviáo) · 
- 'apedrejam ou atingem com pedras os gavioes'. 

api == apy(r) (tópo, topete, penacho) (i)najé (gaviáo) - 'to
pete ou penacho de gaviáo'. 

-- apinhá == apyñá (ati~ar fogo, fazer fogueira) ajé == anhé 
(rápido, as pressas) - 'arremessam fogo rapidamente'; 'encendeiam 
as pressas'. 

Admite-se ainda o significado - 'pelado no cocuruto'; 'o co
roinha'. 

M. q. apinaié e apinhaé ( q. v.), designa urna tribo selvagem da 
falange tapuia. 

APIRUJ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Fran-
cisco Teixeira. 

ETIM. apiru .== apyrú (aumentar, adicionar, acrescer) í == y (rio, 
iágua) - 'o rio que cresc·e', 'o que aum·enta o rio ou se adiciona ao 
curso d'água; 'a tributa~áo'. 
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-- apiru == aperu (cheio, repleto, saturado, entupido) í == y (água, 
rio) - 'repleto d'água'; 'o rio cheio, transbordante'; 'o vale entu
pido'; 'a cheia', 'a enchente'. 
-- apiruí adj. - 'delicado', 'delgado', 'fino', 'tenue'; '1eve'. 

M. q. aperuí ( q. v.) pode aludir também ao que tem casca ou 
membrana fina . 

APODI - rua. Loe. Madur.eira (10.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Trés 
de Julho. 

ETIM. a (pref. adjetivador) podí == poty (escremento, residuo) -
·'o excrementoso', 'o residuário'. 
-- a (pref. adjetivador) podi == po(n)ty (firme, rijo, resistente) 
-- 'a firmesa', 'a resistencia', 'a rigidez'. 

Admite-se ainda o significado de - 'coisa firme'; 'altura unida'; 
'f arpas ligadas'. 

M. q. · apoti ( q. v. ) , é nome que se dá. ao babeo rio Mossoró, no 
Rio Grande do Norte e a urna chapada no Estado do Ceará. 

APORA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. "D". 

ETIM. a (cabec;a; topo; monte) porá == poran(g) (bonito, formoso) 
'a cabe~a formosa'; 'o belo monte'; 'o cabec;o bonito'. 
-- apó (raiz) rá (pelo) - 'o pelo da raiz', 'a raiz' peluda'. 
-- apor(a) (discutir, teimar, desafiar) á (contr. de har, o que faz 
ou diz) - 'aquele que discute'; 'o que teima ou desafía.'. 

Pode derivar-se também de - apó-har, significando - 'aquéle 
que faz' ou 'o salteador'. 

Denominac;áo também de urna vila no Estado da Bahia. 

APORÉ - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). Ant. "D". 

F.TIM. uá == uaá (aquéle que, o que, o cujo) poré (que obedece ou 
submete-se) - 'aqueles que obedecem'; 'os que cumprem ou fazem o 
que mandam'; 'o subserviente', 'o servic;al', 'o capacho'. 

Pode significar também - 'gente obediente ou prestimosa'. 
apor(a) (discutir, teimar) é (dizer, responder) - 'teima di

zendo'; 'responde ao desafio'; 'o desafio'. 
-- apó (raíz) ré (amargo, amargoso; áspero, anfractuoso) - 'a 
raíz amarga, áspera ou anfractuosa'. 

Admite-se ainda o significado - ' que foi gente'. 
M.q. uaporé e guaporé (q. v.), é, nesta última forma, nome 

de um Território Federal, situado na fronteira do Brasil com o Peru 
e a Bolívia. 
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APORUJ.¡A - rua. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 33.ª C.!re). 

ETIM. a-porú (eon1edor de gente, antropófago) una (negro) - 'o 
caníbal ou antropófago negro'; 'o negro que devora gente'. 

apor (suj. indeterm.) una (pretos, negros) - 'aqueles que sáo 
negros', 'os negros', 'os pretos'. 
- - apó (raíz) runa (negra, eseurecida) - 'a raiz negra, eseurecida'. 
-- uaa (aquéle que, o que, cujo) poruna == poru (por máos, come-
!;ar) - 'aqueles que comegam'; 'os que pegam primeiro'; 'os exe
cutores'. 

APUÁ - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. apúá - 'pontudo', 'agugado'; 'espigagado'; '·espigado'; 'o espigáo'. 
-- a-pua - 'cabega erguida'; 'cabego elevado'; '1nontáo'; 'monte' ; 
'amontoado'. 

Pode significar também - 'redo.ndo', 'esférico'; 'a bola', 'a bala', 
'o globo'. 

Diz-se também da feme a dos sir is. 

APUCARANA - rua. Loe. Botafogo ('1.0 Dist r., 11.ª Circ.). Ant. "D". 
Idem Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Pro

fes sor Leóncio Correia. 

ETIM. a-pucá == . a(1n)bucá (o que ri, o r isonho) rana (falso . de 
fingimento) - 'o que ri de fingilnento'; 'o hipócrita'; 'o falsete'; 
'o riso :fingido'. 

Pode significar também - 'o falso riso de gente', 'o que parece 
rir como gente'. 

M.q. apocarana, uapucarana e abucarana (q. v.), designa t am
bém urna cidade do Paraná. 

APU! - .rua. Loe. Madureira (10.º Distr .. , 24.ª Circ.). 

ETIM. uá (aquele que, o cujo) púí == poi (mao pequena) - 'aque~e 
de: máo pequena'. 
-- uá (aquele que, o cujo) put == poi (mes:quinho. escasso, tenue, 
minguaido) - 'o mesquinho ou minguado'; 'a co~sa tenue ou escassa'. 

apú == apó (raiz) í == ím (pequena, miúda) - 'a raizinha', 'a 
fibrazinha'. 

Pode derivar-se também de apy-i, expresando - 'o lac;o', 'lac;ado', 
'enlac;ado' ; 'nas ponta.s', 'nas extrem:dades' ; 'arestas'; 'desfiado', 
'sol to'. 

M.q. apoí, uapuí e guapuí (q. v.), diz-se no comum das plantas 
parasitas da familia das Moráceas e Gutíferas que se al!mentam de 
r aízes aéreas (Zicus fagífolia e Glusia insignis). 

I 
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APURINAS - rua. Loe. Madureira (10.º Dístr., 28.ª Circ.). Ant. 
Travessa Pinto. 

ETIM. apuri == apuru (canibal, antropófago) (a)ná (parente, seme
lhante, ligado) - 'parente dos canimbás'; 'semelhante ou ligado aos 
antropófagos'; 'aliado dos que devoram gente'; 'co1igagáo dos ca
nibais'. 

apühi == apyri (pegado, junto, lado a lado) (a)ná (parente, 
raga, nagáo) - 'pegado ou junto aos parentes'; 'eolaterais a raga 
ou a nagáo'; 'os primos ou parentes próximos'. 

Inv,ersamente pode significar - 'gente que devora os alia'Clos, 
parentes ou s-emelhantes'. 

M.q. apurunás (q.v.) ., designa urna tribo selvagem do Amazona~. 
Como topónimo é denominagáo também de um rio no mesmo 

Estado, habitado pelos indios daquela tribo. 

AQUIDABA - rua. e travessa. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. aquitá == aquytá (liado, anodado; amarra) ubá == uban(g) 
(fOrro, tapagem, anteparo) - 'a amarra ou liame do fórro'; 'o tra
~a<l.o da cerca ou d.o anteparo'. 

Náo nos parece dicgáo tupi-guarani. 

AQUIRA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. aqui-ir.á == aquy-ryrá - 'apanhar água ou frio do molhado'. 
Como adjeti~'º expressa - 'constipado', 'resfriado', 'umedecido', 

'túmido', 'molhado', 'infuso em água'. 
Pode significar também 'pingo d'água', 'gotejar', 'lacrimejar'. 

AQUIRI - prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"A". 

ETIM. aqui(r) e:: aquy(r) (pingo; gota; pingado) ri == ry (manar, fluir, 
minar) - 'flui em gótas'; 'o pinga-pinga '; 'a goteira', 'o gotejar'; 
'as lágrimas'. 

aquir == aquyr (manso, brando, sereno) í == y (rio, água) -
'água tranquila'; 'rio que corre mansamente'. 

Pode significar também água que 'pinga' ou 'cai em gótas'. 

ARABOR! - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Maria Braga. 

ETIM. arabé == ara(m)bé (o besouro, a barata, o escaravelho) ri == ry 
(rio, água) - 'o rio dos besouros ou das baratas'; 'a aguacla dos es
carav·elhos'. 
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-- ara (tempo, día) bori == (m)bory (agradável) - 'dia ou tempo 
agradável'. 

M. q. .arambarí,, alamberí, alambarí, aramberi e Zambarí ( q. v. ) , 
alude ao peixinho de água doce, vulgarmente chamado 'baratinha' 
( Chalceus nema tu rus). 

~URU - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). Ant. "B". 

. ' 

\ 
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ETIM a (gente) iuru == yuru (bóca, garganta) - 'bóca de gente'; 
'o que fala como gente'. 

M. q. ajuru, ajeru e ateru ( q. v. ) , é nome genérico dos papa
gai.os, dizendo-se também de urna casta de ingá, planta da familia 
das Rosác·eas (Hir.ttela licemia). 

ARABUTA - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Cire.). Ant. Caminho 
do Viana. 

ETIM. ara (tempo, dia, sol) pita == pit.an(g) (rubro, vermelho) - 'o 
tempo ou dia rubro'; 'o sol esbraseado'. 

ara (designativo de madeira) butá == (m)botá (endurece, en
rijesse) - 'a madeira que enrijesse ou torna resistente'. 
-- uirá == ( m) byrá {:pau, madeira, fibra, embira) pitá == pit.an ( g) 
(vermelho, rubro) - 'a madeira ou fibra vermelha'; 'o pau cór de 
brasa'. 

M. q. mara-pitá, 1nira-pitá, uiraptta, uara-pitá, imbirapitá e ibi
rapitá ( q. v.) , é nome que aparece nos escritos franceses dos sécuLos 
XVI e XVII, designando o pau-brasil. 

ARAQA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Vinte 
da Viila Nossa Senhora de Pompéia. 

ETIM. ara-agá(ba) - 'passar o tempo', 'durar'; 'durac:;áo do dia', 'pas
sagem dos tempos', 'estac:;oes'. 
-- ara-gá - 'a fruta ácida' - nome dado a diversos Psidiuns, e 
mais comumente a goiaba brava. 

Pode aludir também a casta de formigas, ditas 'de passagem'. 

ARACAJú - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. ara (a ave, arara) caju == cayú (eaju) - 'o cajú das araras', 
'o cajueiro dos papagaios'. 
-- aracá (fruta séca) ju == yú (espinho) - 'a fruta séca de es
pinho'; 'o fruto enxuto e espinhoso'. 

M. q. aracaiú ( q. v. ) , designa também a capital do Estado de 
Sergipe. 

DENOMINA~ÓES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 43 

ARACATI - rua. Loe. Penha (11.º Dlstr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ara (tempo, atm:osfera) cati == caty (mau-cheiro., fedor, ca
tinga) - 'o ar mau cheiroso'; 'a aragem enjoativa'. 

Diz-se do ar marítimo impregnado do cheiro da marisia. 
-- ara-caatí == ara-caatim - nome que em certas regi5es se dá 
aos bosques de arbustos brancos ou cinzentos, dizendo-se também 

- de uma variedade de pinha. 
Na toponimia eearense designa urna cidade situada a margem do 

rio Jaguaribe. 

ARACATUBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant, 
"D". 

ETIM. aragá (a fruta silvestre) tüba == tyba (sitio, lugar; abundan
cta) - 'o sitio dos arac:;ás'; 'o pomar das frutas ácidas', senáo dos 
psitacus ditos também aragas. 

-- ara (mundo) gá == (e)~á (ver) tüba ·== tyba (lugar) - 'o lugar 
de ver o mundo ou de onde se descortina os horizontes'; 'o planalto'; 

' 'o mirante'. 

M. q. aragatiba, aragatiua e aragattva ( q. v. ) , . é nome também 
d.e urna cidade de Sáo Paulo. 

ARACE - rua. Loe. Madureira (10. Distr., 28.ª Circ.). Ant. Alaide. 

ETIM. ara (dia, iuz, sol) cé (despontar; sair; o que sai) - 'o des
pertar do dia'; 'o nascer do sol'; 'a aurora'; 'o a1vorecer'. 
-- ardJ (arara) cé == (e)cé (gritar, que grita) - 'o grito das araras', 
'os papagaios gritadores'. 
-- ara (espiga, fruta) ce (que é doce) - 'a espiga ou fruta ado
cicada'. 

Pode significar ainda - 'o que diz o dia da gente'. 

ARACI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "A". 

EIIM. ara (día, tempo, luz) ci == cy (máe, senhora) 'a máe do clia'; 
'a senhora .do tempo'; 'a aurora'. 

Nome que se dá as cigarras. 
-- ará (arara) et == _cy (senhora, máe) - 'a dona ou senhora dos 
papagaios'; 'a máe ou a principal das araras'; 'a arara real'. 

José de Alencar em Ubirajara, inter¡preta: - 'estréla do· dia'; 
'filha da luz'. 
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ARACOIA - rua. Ave. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Trinta 
e Cinco da Vila Guanabara. 

ETIM. ará (a ave, arara) coiá == coy i (parelha, parceria, irmana
mente) - 'a parelha ou coligag.áo das araras' ; 'o casal de papa.gaios'. 

ará (o papagaio) coiá == coyá (rebol\;o, motim, turba-multa) 
- 'o reboliQo dos papagaios', 'o motim das araras'. 

ará (a ave) coiá == coyá (vozerio, t rino, gorjeio) - 'o trinar 
dos papagaios'; 'vozerio das araras'. 

No caso de ser obliteragao de ara-coe, cuz-se 'do amanhecer', 'da 
alvorada', 'da aurora'. 

ARACOIABA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). i\.nt. 
"Doze". 

ETnvr. ará (a ave, arara) coiaba == coyaba (murmúrio, vozerio, su
surro, turba-multa, reboligo) - 'o barulho ou trinar dos papagaios' ; 
'vozerio ou reboli~o das araras'. 

Tomando-se o segundo étimo com o significado que tem no 
chi i li (assembléia, reuniáo), traduz-se - 'a assembléia ou ajunta
mento das araras'. 

No caso de ser obliteraº'áo de aragoé-yabae, diz-se do que 'brota., 
surge ou arrebenta com o amanhecer'. 

11 .q . aracoiá (q.v.). 

ARACUA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Tra
vessa Mar1a Fausta. Idem. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 

30.ª Cir.c.) . 

ETIM. ará (a ave, arara) (a)cauá (voz onomatopaica) - 'o grito da 
arara'. 

Diz-se da voz onomatopaica que imita o canto da ave da f am í
lia dos Cracideos (Penelope araquan) , mais conhecida pela denomi
nagáo de jacu. 

Rodolfo Garcia admite para o étimo o significado de - 'o pás
saro veloz'. 

Pode aludir também ao que os índ~os chamam aracatu, grupo 
de estrelas que f ormam a impagnatura da espada de Orion, na cons
tela~áo por eles denominada Mokentana e Pari ( q . v . ). 

ARAQUAt - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª C~.r-c .) . Ant. Travessa 
"C". Idem. L~c. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. araugu (arara grande) aí = ay (ba) (brenhas, matagal) -
'a mata ou floresta das arar;us', isto é das araras maiores'. 
- - ara<;u (arara ) aí == ay(r) (filhote) - 'o filhote da aragu'. 
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arar;u (arara ) aí == aí (b) (curicado, arripiado) - 'a ara~u 
arripiada ', 'a a.rara grande ourigada'. 
--- aragóia == arar;cya (chapéu, ante-paro, sombreiro) i == y (rio) 
- 'o rio dos sombreiros ou do cocar '. 

ARAGUAIA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"C" e :rv1on1oré ( q. v. ) . 

ETIM. ará (arara) papagaio) guata == guaya (manso, domesticado) 
- 'os papagaios mansos'; 'araras domesticadas'. 

Denominagáo tupi dos papagaios f ala dores que se criam em 
casa (Canurus puvus guaianensis). 

Martius interpreta - ara (tempo) guay'a (caramujo) - 'tempo 
ou ~poca de <!arar.aujo'. 

José de Alencar em Ubirajar a, traduz - 'o guerreiro das araras'. 

M. q .. arauaia ( q . v. ) , é deno1n inaQáo também de um rio entre 
os Estados <le Goiás e l\1ato Grosso. 

ARAGUARI - rua. Loe. Penha (11.º Di.str., 26.ª Circ.) . Ant. Tres. 

ETJM. aragua(i) == aragua(y) (papagaio, ave da far.aília dos Psita
cídeos) ri == ry (rio) - 'río dos araguaís', isto é da ave assim de
nominada. 
- - araguá (vale dos papagaios, baixada das araras) rf == ry (rip) 
- 'o rio do vale do.s papagaios'; 'a ribeira da baixada das araras'. 
- - ará (papagaio, arara) guarí== guarim (torto, contorcido, manco) 
- 'o papagaio torto', 'a arara manca, cambeta'. 

No Amazonas designa-se com este nome um crustáceo, espécie 
de arraia. 

M. q . arauarí ( q . v . ) , é nome também de urna cidade de Minas 
Gerais. 

ARA! - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr:, 29.ª Circ.). Ant. Sáo Ve-
nancio. 

ETIM. ara (a ave, arara) í == im (pequeno, miúdo) 'as araras ·pe
quenas'. 
--- ará (arara) i == y (rio) - 'o rio das araras'. 
-- ara (tempo, dia) aí == ay (ba) (mau, chuvoso) - 'o mau tempo'; 
'dia tempestuoso'; 'a tempestade'; 'o temporal'. 

M. q. ararí ( q. v. ) , diz-se dos pequenos papagaios encarnados. 
Nom·e de urna tribo selvagem das regióes do Araguaia e do Xingú. 
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ARAICAS - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. Batista 
Pereira. 

ETIM. araí (os pequenos papagaios vermelhos) cá == caá (mata) -
'a mata dos araís', isto é dos pequenos papagaios vermelhos. 
-- arae (amigo dos papagaios) acaá (gente do mato) - 'o ma
teiro dado ou que se dedica aos papagaios'. 

Denominagao de urna tribo selvagem do Estado de Goiás. 

ARAMA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Ipa-
nema ( q . v . ) . 

E1'IM. ará (arara) ma (aspecto ou cór do céu) - 'a arara azul celeste'. 
-- ar(a) (dia, tempo) rama (que virá ou será) - 'o dia que virá', 
- 'o tempo futuro'; 'o futuno'; 'o amanha'. 
-- ara (dia, tempo) (a)ma == (a)mana (chuva) - 'o dia chuvoso'; 
'o tempo tempestuoso'; 'o temporal'. 
-- ará (arara) (a)ma == (a)mana (cercar, envolver; cerco, curral) 
- 'o- cerco das araras', 'o curral ou cerca dos papagaios'. 

M. q. irama, de eir-amá, diz-se da enxovia de vespas, e é deno
mina<;ao de urna casta de abelhas. 

ARAMARÉ - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 28.ª Oirc.) . Ant. Tra
vessa Cecilia. 

ETIM. arama (o que será) ré (contr. de rehé, entendido, afortunado) 
- 'o que será entendido ou afortunado'. 

' -- ará (arara) maré == m(b)aré (que é distinto., diferente ou inte
ligente) - 'a arara distinta ou diferente'; 'o papagaio inteligente'. 

Aramaré é o nome nobiliárquico do antigo senhor do Engenho 
de Canabrava, na Bahia, e patriarca da familia dos Costa Pinto do 
recóncavo de Santo Amaro, naquele Estado. 

ARAMBIPE - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Travessa Quatro. 

ETrM. arambí-pe == aramby - diz-se do tranc;.ado de penas UBado 
peJos indios como enfeite de cabega; espécie de cocár ou acangatara. 
-- atá (arara) mbipe == mpype (pés chatos) - 'a arara de pés 
chatos'. 
-- ará (arara) mbipe == mpype (no, na, nos, nas; junto com) 
'nas araras'; 'junto com as araras'; 'aos papagaios'. 

ARANDú - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.) . Ant. Ró. 

ETIM. ara-ndu(b) - 'inteligente'; 'sáb~o'; 'instruido'; 'ajuizado'. 
Diz-se do que tem argúcia para perscrutar o tempo, prever o 

que vai acontecer. 
ará == araá (agitado, lampeiro) ndu (rumor, estrépido) -

'lampeiro e estrepitoso'. 
Pode significar também - 'papagaios ruidosos'; ou 'rumor das 

araras'. 
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ARAPA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant, Benedito 
Pires. 

E.TIM. ara (dia, mundo, tempo) pá == pá.(b) (confins, fim, término) 
- 'o fim do mundo'; ·'consuma<;ao .do tempo'; 'término do dia'; 
'tarde'; 'arrebol'; 'sol-pósto'. 

No caso de ser contragao de arapapá, diz-se do ganso (Crocro
ma cozearia), também dito 'colhereiro'. 

ARAPAQU - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Horizonte Belo. 

ETIM. ara-pagó - 'o pica-pau'. (Picus). 

-- arapá (o ganso arapapá) (u)gu (grande) - 'o arapapá grande'; 
- 'o espécime maior de ganso colhereiro'. 

ARAPARI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Tra
vessa Carvalho. 

ETIM. ará (a av:e, arara) pari == parim (manco, torta, coxo) - 'a 
arara manca'; 'o papagaio coxo'. · 

ara (mundo, sol) parí (cerco·, barragem) - 'o anteparo do 
mundo'; 'barragem do sol'. 
-- ará (arara) parí (barragem, anteparo) - 'a barragem das ara
ras'; 'a cerca dos papagaios'. 

Nome de urna árvore comum no Pará e Babeo Amazonas (Ma· 
crolobium acaciae falium.), designa igualmente urna casta de pa
pagaios. 

Diz-se também do Cinto de Orion, na constelac;áo do Cruzeiro 
do Sul. 

Como contra<;ao de arapapari designa um ornamento de danga 
usado pelos indios, também dito enchó e pururi (q. v.). 

ARAPE1 - rua. Loe. Madureria (10.º Distr., 28.ª Circ.), 

ETIM. ara-pei (r) - 'espanador de plumas ou penas de araras'. 

--- arapé ( em cima, sé>bre) í == y ( água, rio) - 'a cabeceira ou 
parte superior do rio'; 'vertente'; 'o rio do planalto'. 

ARAPIRANGA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant, 
Dezoito. 

ETI.M. ará (a ave, arara) piranga (vermelha) - 'a arara vermelha'. 
ara (dia, luz, tempo) piranga (rubro) - 'a luz vermelha'; 'a 

barra do día'; 'o arrebol'; 'ruborescer do sol'. 
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ARAPIXUNA - r ua. Loe. Campo Grande (14.º Distr ., 32.ª Circ.), 

ETil\iI. ará (a ave, arara ) pixuna (preto fechado, negro retinto) -
·a arara r etinta '; 'o papagaio negro'. 

M. q . araruna e araraúna ( q. v.) , diz-se da arara de cór azul
ferreto fechado e homogéneo (Si tace haycinthina) , considerada a 
maior da espécie. 

ARAPUA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 8.ª Cir·c.). 

ETIM. ará (a ave) apud == apoa (cabo, ponta de terra) - 'o cabo ou 
pontal das araras'. 

ar (cabe~a, topo) apuá (redondo) - 'a cabega redonda'; 'o 
tópo arredon dado'. 

No caso de ser corruptela de eira-apua, diz-se de urna casta de 
abelhas de cor negra, da família dos Meliponideos (Trigona rufieus) . 

ARAPOGI - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant, Dezoito. 
Vinte e Um. 

ETIM. ara (dia, tempo) pogí == pochy (mau, ruim) - 'o n1au dia', 
'o mau t empo' ; 'o dia chuvoso', 'o tempo tempestuoso'. 

ar apó == arabó(r ) (arará cinzenta) j i == gy (rio) - 'o rio das 
arapós' isto é, das araras cinzentas, ave ribeirinha a que os indios 
davam o nome de ara-1nbor. 

ARAPONGA - rua. Loe. Realengo ( 13.0 Distr., 31.ª Circ.), 

ETI M . ará (a ave, arar a ) ponga (tinido, estalido; mart elar; som óco) 
- 'a arara martelante'. 
-- ara == ui ra (ave, pássaro) ponga (tinido, bater de martelo) -
- 'o pássaro martelante'. 

Nome de urna ave - 'o martim ferrador' - (Chasmarhynchus 
cochleare) - cujo canto soa como a pancada de um martelo na 
bigorna. 

ARAQUEI'r1 - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Ca
minho dos Velhacos. 

ETI M. araquem - neme inventado por José de Alen ear para um per
sonagem do romance I racema. 

ARARA! - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ .). 

ETil\1. arara (a ave, arara) i = y (rio) - 'o rio das araras ou dos 
papagaios1
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-- arara (a. ave) í == ím (pequena) - 'a arara pequena', 'o pequeno 
papagaio'. 

M. q . arat e araraim ( q. v. ) , é nome que em certas partes se dá 
a ave canindé (q. v.), dita também arauna e araruna (q. v.). 

ARARAS - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "D". 

ETIM. arara - a ave conhecida (Macrocereus mac.áo), da qual se 
destinguem várias espécies, como, por exemplo: arapuá, arapixuna., 
arapiranga, arapari, arapugu, arat, etc. 

ARAR.E - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. III. 

ETIM. ará (arara) ré (amigo, afei~oado) - 'o afei~oadio aos papa
gaios' ; 'o amigo ou criador das araras'. 

ará (arara, papagaio) ré (estranho, diferente, distinto) - 'a 
arara diferente', 'o papagaio distinto'. 
-- ará (arara) ré (pardo, cinzento) - 'a arara parda ou cinzenta'. 

M.q. araraé (q. v.), é nome de um personagem do romance 
Jracema de José de Alencar. 

ARARIBA - rua. Loe. Campo Grande (17.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. arar(a) (arara, papagaio) íbá == ybá (o fruto, a fibra) - 'a 
fruta dos papagatos'; 'a fibra das araras'. 
- - ará (arara, papagaio) riba == r(a)yba (da mata, das brenhas) 
- 'a arara .da mata'; 'os papagaios bravos'. 

Pode significar também - 'a mata das araras'. 
-··- irar(á) (a papa mel) ibá == ybá (a fruta) - 'o sugador das 
frut as' - alusáo a abelha (Galactís bárbara). 

Admite-se ainda o significado de - 'o galho das araras' .. 
Diz-se no comum de urna árvore da familia das Luguminosas, 

sub-familia Papilionácea (Centrolobium tomentosum). 

ARARANGUA - rua. Loe. Campo Grande (13.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. arar(a) (a ave, arara) anguá (rumor, barulho) - 'o rumor das 
araras'; 'algazarra dos papagaios'. 

Pode signüicr também - 'a guerra ou insurreicáo das ara.ras', 
senáo - 'araras briguentas ou barulhentas'. 

ARARAPIRA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Sáo Roque. . 

ETIM. arar(a) (a ave, arara) .apira == apyra (vertente, cabeceira) 
'a vertente das a.raras'; 'a cabeceira dos papagairos:'. 
-- arar(a) (a ave, arara) apira (a cabeca, o que é proeminente) 
'a cabeca ou topete das araras'. 

Admite-se ainda o significado - 'o penacho das araras'. 
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ARARAQUARA - rua. Loe. l\1adureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Travessa Martiniano. 

ETIM. arara (a ave, arara) quara == cuara (toca, buraco, refúgio) 
- 'a toca das araras'; 'o refúgio dos papagaios'. 

arará == yrará (as formigas) quara == cuara (buraco) - 'o 
buraco das araras', is to é, das f ormigas de veráo ditas também 
'irarás'. 

Na Amazónia designa-se com este nome urna planta da fa,mília 
das Leguminosas. 

Na toponimia pauli.sta é denominac;áo de urna cidade. 

ARARIBóIA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.). , 

ETIM. arari == arary (b) (mau tempo, temporal,, tempestade) bóia == 
1nbóy (a) (cobra) - 'a cobra do mau tempo'; 'serpente que vem 
com o temporal ou que traz tempestade'. 

Apelido do famoso cac.ique temimimó, aliado dos portugueses 
na luta contra os franceses estabelecidos na Guanabara, e que veio 
a ser batisado com o nome de Martim Afonso. 

ARARUA - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr. , 21.ª Circ.). 

ETIM. ará (a ave, arara) ruá (cara, rosto, face) - 'cara de papa
gaio'; 'feic;áo de arara'. 

ará (arara) arua (quieto, manso, pacifico) - 'o papagaio 
manso, doméstico'; 'a arara quieta, pacifica'. 
-- ará (a ave) aruá == aruá (r) (quardador, tratador) - 'o tra
t ador dos papagaios'; 'o que cuida das araras'. 
-- ará (arara, papagaio) ruá (contr. de ruhar, aquele que traz ou 
t em consigo) - 'aquele(s) que traz(em) araras', 'os que tem ou 
conduzem papagaios'; 'os donos das araras'. 

M. q. araroá, é nome de urna nagáo selvagem da Ilha Marajó. 

ARARUAMA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. arar(a) (a ave) uama (comedouro, bebedouro, viveiro) - 'o co
medouro ou bebedouro das araras'; 'o viveiro dos papagaios'. 
- - ará (arara) (a)ruama == (a)ruá (pacífico, manso, quieto) - 'a 
arara pacífica'; 'o papagaio manso'. 
-- ara (dia, tempo, mundo) (a)ruama (calmo, tranquilo) - 'o dia 
calmo' ; 'mundo pacifico'; 'a calmaria'. 

Pode compor-se também de ara-rua, dizendo-se entáo 'do sol a 
pino', 'da medi~áo do dia, das horas ou do t empo'. 

Na toponimia fluminense designa urna cidade. 
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ARARUPÉ - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. arar(á) (a ave, arara) üpe == ype (a árvore, ipe) - 'o ipé das 
araras'. 
-- ará (arara) rü-pe == ry-pe (no rio, ao río) - 'no río dos pa
pagaios'; 'ao rio das araras'. 

arar( a) (a ave) upé == ope (vagem) - 'a vagem das araras'. 
- - arar(a) (a ave) upé (em, dentre, no) - 'nas araras'; 'onde estáo 
os papagaios'. 

No caso de derivar-se de - ara-aripe, expressa - 'por s16bre o 
mundo', alusáo ao lugar de onde se descortina o horizonte, e nesta 
forma design a urna chapada do Ceará. 

ARATANGI - rua. Loe. Madureira (11.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. arata (o camaráo de água doce) gi == gy (rio) - 'o río dos 
aratás', isto é, dos camaroes. 
- - ara (arara, papagaio) tangí == tangim (tenrozinho, novinho) 
·a arara mu:to tenra', 'o papagaio novinho', 'o fílhote da arara'. 

ARATIMBó - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.) , 

ETIM. ará (arara) timbó (cinzento) - 'a arara cinzenta'. 
- - ara (tempo, dla) timbó (cinzento, névoa, fumac;a) - 'o tempo 
nevoento'; 'o día nublado' ; 'o nevoeiro'. 

ARATU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. ar(a) (dia, tempo) atu == atu(r) (curto, exiguo) - 'o dia 
curto'; 'o tempo exíguo'; - alusáo ao dia de inverno. 
- - ará (a ave) (a)tu (curto, cotó) - 'a arara cotó'. 

ará (arara, papagaio) tu == tu(g) (queimado, chamuscado, 
pávio, cinza) - 'a arara queimada ou pávia' ; 'o papagaio queimado 
ou de cór cinza'. 

M. q . aratun e aratunga ( q . v. ) , é nome que se dá a urna casta 
de papagaios, ciizendo-se também de urna espécie de Crust áceo 
(Grapsus) . 

ARATUIPE - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.) , 

ETIM. ar a tu (o crus~tceo, caranguejo) i-pe == y - pe (ao ou no rio do) 
- 'ao rio ou no r io .dos ara tus' ; 'is to é dos caranguejos. 
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ARATANHA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Paes Brasil. 

ETIM. ará (a ave, arara) tanha (tenaz, dentes, bico duro) - 'o bico 
duro da arara'; 'a tenaz do papagaio'. 

No comum dá-se este nome a um pequeno camaráo de água 
doce, munido de longas e fortes tenazes, donde· a analogia com o 
bico de papagaio. 

ARATIBA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. ará (a ave, arara) tiba == tyba (lugar, sitio, viveiro) - 'o sitio 
das araras'; 'a terra ou viveiro dos papagaios'. 

M. q. ara tuba, arara tuba, aratiua, araratiua e arativa ( q. v.) . 

ARATICUM - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Caminho do Retiro. 

ETIM. ara (espiga, fruta) ticum == tycum (ralo, mole, aguado, lique
facto, resumoso) - 'a espiga rala'; 'a fruta mole ou liquefacta'; 'o 
fruto que resuma'. 

M. q . araticu e aratucum ( q . v. ) , é no me genérico do ananás, 
planta da familia das Bromeliáceas (A nanas sativus); o fruto dessa 
planta. 

ARAüNA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. ará (a ave, arara) una (preto, escuro) - 'a arara escura'. 

M. q. arau, araruna, arapixuna ( q. v. ) , é nome que se dá a co
nhecida ave de cór azul-ferrete, da familia dos Icterídes (Cassidrix 
eryivora). 

ARAUANA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. arau (arara escura) (a)ná (aparentado, chegado, unido) 
'aparentado ou chegado as araúnas'; 'a coligaºáo das araras escuras'. 
-- ará (arara) (a)uana (bracelete de penas) - 'bracelete de penas 
de arara'. 
-- ará (a1·ara) ruá (neg., náo) ná == aná (unido, chegado) - 'náo 
chegado as araras'; 'inimigo dos papagaios'; 'araras desiguais ou 
desunidas'. 

M.q. arauaná e equivalente a amaná (q.v.), diz-se no comum 
d~ urna espécie de vertebrado comprido, chato, espinhento e voraz; 
peixe do mar, da familia dos Osteoglossídeos (Osteoglosstdeos bicir
r hossu1n), vulgarn1en te chamado 'peixe-espada'. 
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ARAXA - rua. Loe. Vila Isabel (8.0 Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. ara-echá - 'a vista do mundo'; 'o panorama', lugar de onde 
se descortinam os horizontes. 

Em Minas Gerais chamam-se assim as planuras altas entre as 
bacías fluviais, e mais ou menos unidas. 

M. q. araef;a ( q. v. ) , designa também urna cidade de Minas Gerais. 

AREQUITIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa Adriano. 

ETIM. arequí == erequyt (podar ou arrancar temporariamente) t' 
(pron. denom. e art. def.) iba == yba (árvore) - 'a árvore que se pode 
temporariamente'; 'a limpa temporária das plantas'; 'a podagem'. 
- - arequi ::= arequy (o deus Júpiter dos índios) tiba == tyba (terra, 
lugar, sitio, mansáo) - 'a terra ou morada de arequi'; isto é, do 
deus tupi da guerra, segundo concepc;áo de José de Alencar no ro
mance Iracema. 

É possível que provenham do quichua o radical desta palavra. 

AREQUIPA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
Adelina. 

ETIM. aré (nascido ao leu, a toa, o que surge em qualquer parte) 
quipe == quype (rarissimo, esporádico) - 'o que rara e diflcilmente 
nasce ou brota em qualquer parte'; 'o que muito raramente aparece'. 
-- aré (sonoro) quipe (trombeta) - 'o toque ou soar da trombeta'; 
'o trombe·tear'. 

Vocábulo quichua designativo de urna cidade do· Peru. 

ARIAPó - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. 
Rocha Pita. 

El'IM. aria == arya (avo; fig. velho) pó == (m)pó (máo) - 'a máo do 
avo ou de velho'. 

Diz-se do cipó chato e rugoso; nome vulgar do conhecido ar
busto da familia das Morantáceas. 
- - ariá (a araruta) apó (raiz) - 'a raiz da araruta'. 

Pode significar também - 'o que é avó ou avó'. 

ARICAMBU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Es-
trada do Porto Velho. 

ETIM. a(í)ri == a(í)ry (a palmeira, o coquilho) cambü == camby (leite) 
-- 'o J.eite do ariri'; 'leite de coco'; 'o sumo dos tubérculos'. 
-- ari( á) (mandioca, araruta) cambü == camby (leite) - 'o leite 
de araruta'; 'o sumo da mandioca'. 
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ARIC-ANGA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant 
"Q". 

ETIM. a(i)ri == a(y)ry (a palmeira, o coquilho) canga (enxuto, seco) 
- 'o ariri enxuto'; 'o coco seco'. 

ari (sobre, em cima de) (a)canga (galho, ramo) - 'sObre os 
galhos', 'em cima dos ramos', 'pousado nos galhos ou nos ramos'. 

a(i)ri == a(y)ry (a pal.m€ira ariri) canga (esp.inha, dorso) 
'o espinhel ou .dorso do ariri'; 'cumieira de ariri'. 

M. q. ·arucanga ( q. v.), diz-se da 'costeleta', da 'espinhela', do 
'dorso'; do 'oitáo da casa'. 

ARICURI - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Estra·da do Anil. 

ETIM. ari == ary (o cacho), curi == cory (amiudado, .multiplicado) -
'o cacho cheio'; 'a penca'. 

' 
Diz-se da palmeira brejeúba ou brejeúva (Coronata) (q. v.), e 

do seu fruto dito também ouricuri, uricuri e iriri (q . v.). 

ARIMBU - · rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Tre-
zentos e Trinta e Tres. 

ETIM. ar (ciontr. de a-har, o que se levanta) i-imbu == y-mbu (rumo
rejand!o, com .estrépito, ba.tendo) - 'o que se levanta rumorejando'; 
'o que alc;a vOo. batendo ou com. estrépito'; 'o corvo'. 
-- a(i)ri ·== a(t)ry (o cóco) mbu (que estala) - 'o coco que es-
ta.leja'; 'a amendoa que se quebra'. 

ARIPERANA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Pr of essor Carneiro. 

ETIM. aripé (superfície, plano superior) rana (falso, pare~ido) - 'a 
superfície falsa'; 'o falso degrau', 'o que se assemelha ao planalto'. 
-- aripé == arybé (aquietar-se, murchar) rana (falso, fingido) 
'o que parece aqu~ etar-se ou murchar'; 'o que finge adormecer'; -
a planta dormideira. 

AitlPIBUJ - rua. Loe. IVIéier (9.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Travessa 
do Cabra!. 

ETIM. aripé == arupé (em cima, sobre) buí == (m)buy (furado, deflo
rado) - 'furado ou rompido no tOpo'; 'o tópo furado'. 
-- a(i)ri == a(y)ry (a palmeira ariri) (a) pebuí (casca ou concha 
rompida, furada) - 'o ariri de casca rachada' ; 'o coquilho fura.do'. 
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ARIPUA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Sapo
pema. 

ETIM. eira-apuá - nome que se dá, na Amazonia, a urna casta de 
abel·has pretas miúdas de ferráo e muito agressivas. 

ARIPUANA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Circ.). Ant. "11". 
Idem. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

An t. Estrada da Pena. 

ETIM. a(i)ri == a(y)ry (a palma, a palm1eira) puaná == poaná (incor
pado, basto, fibroso) - 'a p·alma poJpuda'; 'a palmeira fibrosa'; 
'o coqueiro carregado'. 

ARIRI - rua. Loe. Campo Grande (14.0 n :str ., 33.ª Circ.). Ant. Ca
minho da Serra. 

E.TIM. a (pref. que dá as dicc;óes caráter de adj.) rirí == ryryi (tremer, 
palpitar; ferver) - 'o tremulo'; 'o palpitante'; 'fervente'. 

Diz-se de urna espécie de palmeira e seu fruto (Cocos coronata). 

M . q . airi, alicu;i, ouricuri, uricuri ( q. v.) . 

ARIRAMBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. ari-rarnba - casta de ave da familia dos .A.lcedinideos (Chlo
rocyle); gálbula muito comum na Amazónia, e que tem por hábito 
pousar nos galhos secos, as margens dos rios e igapós a espera que 
os peixes venham a tona para fisgá-los. 

!\'Í. q. arirama ( q. v. ) . 

ARIRó - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Travessa 
Olaria. 

ETIM. a(i)ri == a(y)ry (o cóco, a palma) ró == ro(ba) (amargo, amar
go~o) - 'o ariri amargo'; 'uricuri azedo'. 

Diz-se da palme1ra de palma amarga ou de coquilhos de gosto 
acre. 

ARITAGUA - rua. Loe. Ilhas (16.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. a(i)ri == a(y)ry (a ipalmeira) taguá == tauá (amarelo) - 'o ariri 
amarelo'; 'o buriti'. 

Pode aludir também a palmeira que dá nos solos argilosos de 
aluviá-0 colorido por efeito do óxido de ferro. 
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ARITIBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. a(i)ri == a(y)ry (a palmeira) tiba == tyba (lugar, sítio) - 'o 
sitio dos ariris'; 'abundancia de uricuri' ; 'o palmeiral'. 

ARUA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Sáo Dimas. 

ETIM. arud - 'quieto', 'manso', 'pacífico', 'bem pósto', 'bem parecido'. 
M.q. aroana, diz-se do que é apropriado ou jeitoso, e também 

de quem guarda ou exerce vigilancia - 'o guardiáo'. 
µ .. 

ARUJA - rua. Loe. Ilhas (16.º Distr., 35.ª Circ.) . 
. . ......... .. 

ETIM. uaru-yá - 'abundante ou abundancia de guaru', isto é, do 
peixe miúdo, a que vulgarmente dáo o nome de 'barrigudinho'. 
-- aru (o sapinho) já == yá(r) (grudado, colado, aderente) - 'o 
sapinho grudado'; 'os sapinhos colados ou que gruda1n'. 

' 
-- aru (nocivo, prejudicial) já == ya (fruta) - 'prejudica as frutas'; 
'a fruta nociva'. 

ARUTI - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Tra ... 
• vessa Baronesa. 

ETIM. aru (o sapo pequeno) ti == ty (branco) - 'o sapinho branco' 
- alusáo ao sapo pequeno e esbranquigado, que vive de preferen
cia nas clareiras do mato, e cuja ausencia é tida como sinal de 
agouro. 
-- uarú (o peixe guaru) ti == ty (água, curso d'água) 'o lago ou 
ribeira dos guarus'. 
-- arú (a árvore) ty (sumo, caldo) - 'o sumo ou caldo do aru' -
alusáo a tinta violácea que se extrai da planta peculiar as terras 
firmes das várzeas. 

ATAüBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 2.ª Circ.). Ant. Tra
vessa BraganQa. 

ETIM. atá == tatá (fogo, o que incendeia) uúbá (flecha) - 'a flecha 
de fogo'; 'o foguete incandescente'; 'o flecheiro incendiário'. 

ATI - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Santa 
Teresa. 

ETIM. a (cabe~a) ti == ty (branco) - 'a cabeQa branca' - alusáo as 
'gaivotas'. 
-- a (origem, fonte) ti == ty (água, curso d'água) - 'a origem do 
rio'; 'a vertente'. 

M.q . ati, significa - 'pontudo', 'aguºado', 'ponteagudo', dizendo
se também da 'esposa'. 

I 
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ATIBA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . Ant. Travessa Al~ 
vares de Azevedo. 

ETIM. a (fruta) tiba == tyba (sitio, lugar, abundancia) - 'o sitio 
ou terra das frutas'; 'abundancia de frutas'; 'a chácara'~ 'o pomar'. 
-- ati == aty (a gaivota) iba == yba (árvore, tronco, vergóntea) 
-- 'a árvore ou tronco das gaivotas'. 

Como verbo expressa - 'enterrar', 'sepultar'. 
M. q. a tuba e atiua ( q. v. ) , diz-se também do 'ombro' e das 

'témporas'. 

ATIBA/A - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Borges. 

ETIM. a-tib(a) == a-tyb(a) (o pomar, sitio das frutas) aia (ácido, 
azédo) - 'o sitio das frutas ácidas', 'o lugar do pomo azedo'; 'o 
pomar do tamarindo ou do juá'. 

Tedoro Sampaio admite - tyb-aia - 'o sitio ou pouso saudável', 
e ty-b-aia - 'o rio ou caudal sadio', 'a água benéfica'. 

No sentido restrito designa 'a guedelha', 'o grenho', 'o cabelo 
crespo'. 

ATINGA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Ca-
minho do Algodáo. 

ETIM. a (cabe~a) tinga (branca) - 'a cabega branca'; 'a cabeleira 
al va'. 
-- a (fruta) tinga (branca) - 'a fruta branca'. 
-- a {pomo, fruta) tinga (enjoativo, fastidioso) - 'o pomo en-
joativo'; 'a fruta fastidiosa'. 

ATIRIBA - rua. Loe. Ma:dureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Diva 
de Carvalho. 

ETIM. a (fruta, pomo) tiriba == tyryba (o papagaio) - 'o fruto ou 
pomo dos tiribas', isto é, dos papagaios, também assim chamados 
(Psitacus canurus). 
-- ati == aty (a gaivota) r' (dem. rel.) iba == yba (árvore, tronco) 
- 'a árvore ou tronco das gaivotas'. 

Pode significar também - 'a fon te dos papagaios'. 
M. q. atitiba, atitiua e atitiva ( q. v.) . 

ATITUBA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. 
Desembargador Gama e Sousa. 

ETIM. ati .== aty (a gaivota) tuba (coxa, junteira) - 'a coxa ou jun-· 
teira da gaivota'. 
-- ati == aty (a gaivota) tüba == tyba (sitio, abundancia) - 'o sitio 
ou pousada dos atis'; 'o pomar das gaivotas'. 

M. q . atiruba, atirua e atiriva ( q . v . ) . 
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ATUMA -- largo e Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). Ant. Pereto. 

ETIM. a (gente) tümá == ty1ná (apelido de um chefe índio) - 'a 
gente, o povo ou os guerreiros de Atimá'. 

Pode aludir aos descendentes do famoso cacique da tribo que 
outrora habitou na regiáo de Paulo Afonso. 
-- aia-tumá - nome de u1n arbusto de casca amarga e medica
mentosa, peculiar aos igapós. 

No nheengatu amazonense atumá ou atimá, expressa - 'as 
pernas'; dizendo-se também do que 'rod·eia' ou 'circunda'. 

ATURIÁ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "Dois" da 
Vila Guanabara. 

ETIId. aturiá - casta de árvore de alto porte, muito comum a mar
gem dos rios e igapós amazonenses, da qual se extrai u'a madeira 
branca e muito leve. 

De.signa também um belo espécime de ave, a que vulgarmente 
dáo o nome de 'cigana' e 'catinguenta', devidú ao cheiro insupor
tável que ressuma da sua carne. 

AVAJ - praºª· Loe. Méier (9.º Distr., 23.ª C'irc.). 

ETIM. avi == abá (homem) i == y (rio) - 'o rio dos homens'. 
M. q. abaí e auaí ( q. v. ) , é topónimo também no Paraguai e 

nome histór!.co que lembra a célebre batalha memoriada na pictórica 
por Pedro Américo. 

/~ti'~~ .. , ~ 
AVANHANDAVA -·- praga. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.). 

Ant. Estra:da Vicente de Carvalho. 
ETIM. avá == abá (homem, gente, pessoa) nhandava == nhandaba 
(modo, tempo e lugar de correr) - 'onde os homens andam as 
pres.sas'; 'gente apressada'. 

avá == abá (homem) nheendaba (n1odo, tempo e lugar de fa~ar) 
- 'onde os homens faiam'; 'o parlamento'; 'o parlatório'. 

Nome que se dá aos saltos e corredeiras do rio Tiete, em Sáo 
Paulo. 

AV ARE - rua. Loe. Campo Grande ( 14.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"!". 

ETJM. avá == abá (homem, indio) re (amigo, afei<;oado) - 'o amigo 
dos homens'; 'dedicado ou afeiQoado aos índios'. . 

avá :=: abá (homem) ré ( estranho, diferente) - 'os homens 
estranhos'; 'a pessoa diferente'. 

M. q. abaré e auaré ( q. v. ) , é no me que os indios da vam aos mis
sionários. 

B 

BACANGA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Vinte e Dois. 

ETIM. (í)baca == (Y)baca (céu, paraíso) anga (alma, visáo, espirito) 
- 'a alma celeste'; 'a visáo paradis.íaca'; 'o espírito celestial'. 
-- (i)ba == (y)ba (árvore) canga (galhos, arma~áo) - 'os galhos 
ou armadura da árvore'; 'a árvore esgalhada'. 

(i)ba == (Y)ba (árvore, tronco) canga (cerne, amago; séco, en
xuto) - 'o amago ou cerne da árvore'; 'o tronco seco ou enxuto'. 

(i)bá == (y)bá (fruta, fruto) canga (os.so) carógo; seco, enxuto) 
- 'o os.so ou caroºº da fruta'; 'o fruto que é· só caró<;o, de polpa es
cassa'; 'a fruta seca'; 'o pomo duro ou enxuto'. 

ba( ca) (virar, que vira ou vol ve) (a)canga ( cabe<;a) - 'vira a 
cabeºa'; 'a vaca'. 
-- uáca (rachado) canga (galho, chifre) - 'o galho ou chifre ra
chado'. 

Pode aludir ao pau-rnarfim, devido a sua semelhanºa como osso. 
No caso de d·erivar-se de aba-acanga ou aua-acanga, significa 

- 'a cabe<;a do homem'. 
M. q. ibacanga, iacanga ou abacanga e auacanga ( q. v. ) , é topó

nimo' gográfico também do Maranháo. 

BACAIRIS - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. (í)baca == (y)baca (céu, paraíso) iere == yere (volver; voltar, 
retornar; volvido) - 'voltam do céu'; 'retornam do paraíso'; 'os que 
ressuscitam'. 

(i)b.aca == (Y)baca (céu) irí == yry (fluir, manar; correr água) 
- 'água manada do céu'; 'torrente que flui ou desee do céu'. 

(í)bacá == (y)bacá (galho de árvore) ire (sólto, soltado; des
garrado) - 'o galho sólto'; 'a árvore desgalhada'. 

(í)bacá == (y)bacá (galho de árvore) ieri (sustentado, apru
mado) - 'os galhos que se mantem em pé'; 'o galho aprumado'. 

Com partículas de difícil explica<;áo etimológica, pode significar 
ainda - 'os que dizem, falam ou sabem do paraíso'. 
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No caso de derivar-se de ybacá-yirii, expressa - 'o galho da 
coruja'. 

M.q. pacaeris, bacaieris, uacairis ou ibacaeris, ibacaeres e iba
cazerzs (q. v.), é nome de urna tribo selvagem do ramo caraíbc:T.4, que 
habita a regiáo do Xingu. 

BACOPA - rua. Loe. Ma:dureira {10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Urba-
no da Fonseca. 

ETIM. (i)bá( ca) == (Y) ba( ca) (lugar de descanso eterno; o céu, o pa
raíso) cop.á == cupá(b) (pauso, pousada, jazigo) - 'onde se re
pousa para sempre'; 'o lugar do descanso eterno'; 'onde jazem os 
mortos'; 'o paraíso'; 'o jazigo'; 'o campo-santo'. 

(í)ba == (y)ba (árvore) copá == cupá(b) (pouso, abrigo) 
'a árvore do pouso ou que abriga'. 
-- (í)bac(a) == (Y)bac(a) (céu, paraíso) opá == opá(b) (forro) 
- 'o forro do céu'; 'a abóboda celeste'. 

Como corruptela de pacobá, é designa<;áo que se dá as Musáceas, 
dizendo-se no comum do fruto da bananeira. 

No caso de equivaler a bacopa, alude a urna planta herbácea 
da família das Escrofulariáceas ( Bacopa aquatica), da qual se faz 
uso medicinal. 

BACARUA - rua. Loe. Iiha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.) . 
Ant. Circular. 

ETI~I. bacaru == (m)bacaru (o que se come; comestível) a (fruta, 
fruto, gráo, semente) - 'a fruta ou fruto que se co·me'; 'o gráo ou 
semente comestível'. 
-- baca(r) (o que vira ou se enrola) ruá (rosto, face) - 'o que vira 
a cara'; 'o que volta ou contorce o rosto'. 

Expressao, de influencia espanhola, com que se designa a vaca 
no guarani do Paraguai. 

M. q . baecaruá, maecaruá, macaruá e uacaruá { q . v. ) , diz-se no 
cornum de uma planta trepadeira, do genero Cucurbitácea. 

BAEPINA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "D". 

ETIM. bae = (rn)bae (coLsa, objeto, bicho; que, o que, aquilo) (.a)pina 
= (a)pina (raspado, pelado, limpo) - 'a coisa pelada'; 'o bicho 
glabro'; 'o calvo'; 'o peléa'. 

Em certas regióes aplica-se ésse nome aos 'descampados', luga
res privados de vegetagao. Diz-se também das 'pessoas calvas'. 

M. q. maepina ( q. v. ) . 
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BAGÉ - rua. Loe . . Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Quinze. 

ETIM. pajé == payé - 'o feiticeiro'; 'o santáo dos indios'; 'o curandeiro'. 
Regularmente traduz-se: mbae (coisas, algo) jé == yé (o que 

diz) - 'o que diz as coisas'; 'o que prediz'. 

M. q. pagé e magé ( q. v.), designa também urna cidade do Rio 
Grande do Sul. 

BAGUARI - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr. 30.ª Circ.). 

ETIM. ba == (m)ba (pron. rel. que, o que) guarí (torto) - 'o que é 
torto"; 'o manco'. 
-- (i)ba == (y)ba (árvore, tronco, haste) guari .== .guarí (torto, tor
cido) - 'a árvore torta'; 'o tronco ou haste torcida'; 'a vergóntea 
retor·cida'. 

bae == (m)bae (cotsa; o que; bicho) guari (torto, manco) 'a 
coisa torta'; 'o bicho manco'; 'o perneta'; ~o que manca'. 

Pode significar também - 'o vagaroso', 'tardo', 'pesadáo'. 

M. q. maguari e uaguari { q. v. ) , é denomina<;áo genérica das 
gar~as e cegonhas ( Ardea, Ciconia Maguari, etc.), dizendo-se mais 
comumente do espécime solitário de cór cinzenta e que se assemelha 
ao jaburu . . 

Denominac;áo também de um rio de Sao Paulo, afluente do Tiete. 

BAIARÉ - · rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.)' Ant. 
"C". 

ETIM. bae == (m)bahe {chegar, aproximar-se; alcanc;ar) aré == aré(b) 
(tardo, demorado) - 'chega tarde'; 'aproxima-se lentamente'; 'custa 
a chegar ou chega fora de tempo'. 
-- bae == (m)baé (coisa; bicho; que, o que) aré (nascido a-toa, 
caído algures, abor.tivo) - 'o que nasce a-toa'; 'coisa que cai ou 
ocorre em qualquer parte'; 'o aborto'; 'o temporáo'. 

M.q. ?naiaré {q.v.). 

BAICURU - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Goitacás. 

ETIM. baiacu == (m)baiacu (o peixe pec;;onhento) ru (negro) - ~o 
baiacu negro, escuro'. 
-- bai ·== (m)bae (coisa, bicho, que, o que) curu (sarna) - 'o bicho 
sarnento, cheio de pústula'; 'a coc·eira'; 'o comicháo'. 
- - bai == (m)bae (coisa; que, o que) curu (caruncho, car~os; en
carocado) - 'a coisa encaroc;ada'; 'a pólpa cheia d.e sem·entes'; 'o 
encaroc;amento'; 'o caruncho'. 
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- baiacu == (m)baicu (o peixe) uru (cesto, vaso, depósito, jazida) 
- 'o cé.sto, vaso ou jazida do baiacu'; 'o covo ou bucho do peixe'. 

M. q. maiacuru ( q. v.), diz-se no comun1 de urna planta herbá
cea cuj o bulbo é empregado contra as h idropsias. 

BAI TACA - rua . L~c. Realengo (13.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Tra vassos. 

ETIM. bai == mbae ( coisa; aquilo, o que) taca == t.ac ( estalido, esta
lante, ruido) - 'ccisa ou aquilo que estala'; 'o estalante'; 'o estre
pitoso'; 'o estrépito'. 

M. q. batatá, 1nait'á, 1naitaca, baetá, maetá e humaitá ( q. v.), 
diz-se de urna casta d e papagaios (Pionía); ave da familia dos Psi
tacideos de tamanho pouco menor que os papagaios comuns, a que 
dáo o nome tarnbém de mar i taca. 

BAMBUí - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. bambu == (m)bambu (a taquara, bambu) i == y (água, río) 
'a água do bambu'; 'o r io da taquara'. 
-- bambu == (m)bambu (a taquara) i == im (pequeno, miúdo) 
'a t aquarinha'; 'o bambuzinho'. 

M. q. bamburi ou bambuim e baburim ( q. v. ) , designa também 
rio e cidade de Minas Gerais. 

BANABUiú - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 

ETIM. baná == paná (borboleta) buiú == poyú (brejo, pantanal) -
'o brejo das borboletas'; 'o pantano ou tremedal das maripósas'. 

M . q. banaboiú, p·anapoiú e panapuiú ( q. v. ) . 

BANGú - rua. e bairro. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

-- serra vinculada ao grande macic;o rural da Pedra Branca. 
-- rio tributário do Sarapuí, cuja bacia separa no setentriáo ca-
rioca o mac:~o da Pedra Branca do grupo orográfico destacado Co
queiro...,Retiro. 

ETIM. (u)bang (barreira, anteparo, tapagem) u (negro) - 'a barreira 
n egra.'; 'o anteparo escuro'. 
-- ba == (m)ba (o que) ngu (beber água) - 'o que bebe ou serve 
água'; 'o sorvedouro'. 

Há, porém, quem assegure que a palavra nao é de origem tupi 
e muito n1enos de procedencia africana, como sup5em alguns, mas 
pura e simp1esmente corruptela de Bom-Angu, epíteto de uma preta 
velha que se tornou famosa na localidade suburbana désse norne, 
pela exceléncia do mingau que ali vendía - a mesma , talvez, que 
deu o neme a praia dita de Maria Angu. 

\, ~ 

DENOMINA<_;OES INDÍGENAS NA TOPONÍM IA CARIOCA 63 

O fato, porém, de haver em Sao Paulo um serrote com nome 
idéntico, que Joao Mendes de Almeida traduz por - 'alcantilado e 
torcido' - pode afastar a hipótese da obliterac;áo do epíteto que 
lembra a vendedoura de angu. 

BARAUNA - rua. Loe. Realengo ( 13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa Francisco de Carvalho. 

ETIM. (i)bará == (y)bará (pau pintado, madeira manchada, fibra la
nhada) una (preto, escuro) - 'o pau t isnado'; 'a madeira man
chada de preto'; 'a fibra lanhada ou de listas negras'. 
-- bará == (m)bará (mar) una (negro) - 'o mar negro'. 

M.q . brauna, diz-se no comum da árvore de grande porte da 
familia das Leguminosas, sub-família Cesalpinácea (Melanoxylon 
brauna), e da fibra cór de vinagre e muito rija dessa árvore. 

BARIRI -· rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). Ant. Candido 
da Silva. · 

ETIM. bá == (m)ba (o que, isso) riri --: ryryi (tremer, ferver, crepi
tar) - 'o que treme'; 'aquilo que crepita'; 'o biebo que se agita'; 
'a trepidac;áo'; 'o tremor' ; 'a palpitac;áo'; 'a fervura'. 
- - bá == (m)ba (aquilo, o que) riri == ryry (fluido, fluente, ma
nante) - 'o que flui ou ressuma'; 'a coisa fluente'. 

M . q. bairi e uairi ( q. v. ) , diz-se no com um da corren te veloz e . 
precipitada das águas nos rios de grande desnivelamentos; 'a corre
deira', propriamente dita. 

Pode sign!ficar também - 'a árvore ou vergóntea trémula, tre
pidante'. 

Na toponímia de Sao Paulo designa urna cidade. 

BATOVI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. De-
zesseis. 

ETIM. ba == (m)ba (pron. rel. o, os, o que) tuvi(ra) == tuui(ra) (parda
cento, cinzento) - 'o pardacento; 'o cinzento'; 'a co:sa escurecida'; 
'o pássaro pardo'. 

M. q. batuíra e batuvira ( q. v. ) , designa um pássaro de cor 
parda, muito comum no sul do País, e a que em M~nas Gerais dáo 
o nome de anta-churé. 

No Rio Grande do Sul é denominac;áo de urna cidade. 
Também no Paraná e em Santa Catarina encontra-se essa pa

lavra como topór:imo. 
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BATUIRA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Ca-
minho "F". 

ETIM. ba == (m)ba (pron. rel. o, os, o que) tuira == tuuira (parda
cento, escurecido) - 'o pardacento'; 'o cinzento', 'o pássaro pardo
claro'; 'o bem-te-vi'. 

o padre Teschauer admite - uba-tobi-y - 'rio da cana verde'. 
Martius traduziu - 'fólha da palmeira'. 

M. q. batuvira e batovi ( q. v. ) . 

BATURITg - rua. Loe. Penha (11.º Dis.tr., 25.ª Circ.). 

ETIM. batuíra == (m)batuíra (a ave pardacenta) ete (verdadeiro, le
gítimo) - 'o batuíra real, verdadeiro'; 'o autentico batovi'; 'o cin
zento forte, fechado'. 

Pode significar também - 'o estranho baituira'; 'o batovi dife
rente ou exquisito'. 

M. q. batuirité e maturité, ( q. v. ) , diz-se da narcej a; a ve da 
fan1ília dos Escolopacídeos, muito comum no Sul do país. 

Paulino Nogueira admite - ibi (terra) tira (alta) e-te (muito) 
- 'terra alta por excelencia'. 

Na toponimia cearense é denominaQáo de urna serra e de urna 
cidade. 

BAURU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. baú == (m)baú (comer, alimentar-se) uru (inseto, abelha) 
'o inseto comestlvel'. 
-- baú == (m)baú (comer) uru (ave, galináceo, perdizes) - 'a ave 
que alimenta'; 'a perdiz que sustenta'. 
-- ba == (m)ba (o que) ur-ú (que traz ou conserva alimento) -
'o que traz comida'; 'o que contém ou conserva alimento'. 
- - baú == (m)baú (crustáceos) uru (cóvo, jazida, bacía) - 'o cOvo, 
jazida ou bacía dos baús', isto é dos crustáceos marinhos da familia 
dos Calápidas (Hepatus princeps). 

Admite-se ainda o significado de - 'o ces'to, bacía ou jazida 
das frutas'. 

M. q. mauru ( q. v. ) , é nome também de urna cidade de Sáo 
Paulo. 

BEBER/BE - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Boa 
Esperan~a. 

ETIM. bebe == (m)bebe (voar, levitar, pairar; esvoa~ar) rtbe == ry
be == ry-pe (no ou sóbre o rio) 'vóa sobre o rio'; 'paira ou esvoa~a 
sobre as águas correntes'. 
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-- bibi (m)bi(m)by (balan~r, sacudir; vaivém) ribe == ry-pe (no 
rio, sóbre o rio) 'no rio 5acu:dido ou balan~ado'; 'no rio do vaivém'; 
'ao rio das marés'. 

Pode significar também - 'corrente d'água permanentemente 
agitada'; 'o rio que flui e reflui'. 

(ía)bebir == (ya)bebir (raias, peixes chatos; peixe elétrico) 
í-be ==y-pe (no ou ao rio) - 'no rio das raías ou dos peixes chatos'; 
'no rio dos peixes elétricos'. 

Esta última forma é a que aparece nos documentos antigoo, de
nominando o rio de Pernambuco. 

M. q. baberibe, bebaribe, bebiribe, biberibe, bebiripe e bipiripe 
(q.v.). 

BERTIOGA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. Manuel 

E'rIM. biriti == 
(tirar, tirá-lo) 
casseia'. 

Rodrigues. 
(m)byryty (pouca água, água escasso) ioga == yoga 
- 'de onde se tira pouca água'; 'vnde a água es-

' ' 

-- biriti == (m)byryty (a palmeira, buriti) oga == oca (casa, tapa
gem, teto) - 'a casa, teto ou copa de muriti'; 'a maloca de buriti'. 
-- buriqui == (m)buryquy (os macacos) oga == oca (maloca, refú
gio) - 'a maloca ou refúgio dos macacos'. 

Nos documentos antigos leem-se: birikioca, briquioca, beritioga, 
burtioca e buri.quioca ( q. v. ) . 

Nome também de urna praia de Santos, foi, primitivamente, de
nominaQáo de um morro e de urna fortaleza naquela Iocalidade 
paulista. 

BERUERl - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Vinte 
e Quatro. 

ETIM. beru == (m)beru (mósca, mosquito) eri == yry (correr água, cor
rente d'água) - 'a ribeira das moscas'; 'o ribeiro dos mosquitos'. 

beru == (m)beru (mósca, mosquito) uiri == uyry (latejante, 
rumor·ejante) - 'a mosca ou mosquito latejante'; 'a vespa rumore
jante'; 'o rumorejar das móscas', 'o zunido dos mosquitos'. 
- - borit == (m)boru (trazer, o que traz ou faz vir, assegurar; reter) 
iri == yry (corrente d'água, correr água) - 'o que traz água'; 'o que 
provoca a corrente d'água'; 'a représa'. 

M. q. baruri e barutri, berurt e borueri ( q. v. ) , designa também 
um rio de Sáo Paulo, afluente do Tieté. 
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BICUJBA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. "B" e "C". 

ETIM. (i)bicui == (y)bycui (pó, areia; praia) iba == yba (árvore, 
tronco) - 'a árvore da praia'; 'o pau terra'; 'o tronco terroso ou 
que se esfarinha'; 'o pau do pó'. 

M. q. bicuiva, bicuiua e ibicuiba ( q. v. ) , é nome que se dá a urna 
planta da familia das Miristicáceas, de cujo fruto ou semente se 
extrai urna substancia oleosa e aromática de utilidade medica
mentosa. 

BIGUA - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETI.M. bt == (m)bt (o pé, a haste, o tronco) guá == guaá (redondo, 
rombudo; calombo) - 'o pé redondo'; 'o tronco bojudo ou rolico'; 
'a planta de calombo'. 

M. q. biuá e bivá ( q. v . ) , diz-se no comum do palmipede da 
familia dos Carbonídeos (Carbo brasiliensis), a que também dáo o 
nome de •corvo-marinho'. 

BIGUA<;U - rua. Loe . . Realengo (13.º Distr. 30.ª Ch·c.). Ailt, "E", 

ETIM. bi == (m)ery (pé, pés ) guagu (grande, grosso) - 'o pé grande'; 
'os pés gros.sos'; 'o pézudo'. 

biguá == (m)byguá (a ave) agu (grande) - 'o biguá grande'; 
'o grande corvo-marinho'. 

M. q. biuagu ( q. v . ) , é nome genérico dos gavioes, harpia.s ( Spt
zaetus Tyranus). 

BIRIBA - rua. Loe. Penha (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Estrada 
da Caixinha. 

ETIM. biri == (m)byry (pouco, apoucado) ibá == ybá (fruta, pomo) -
'a fruta pouca'; 'o pomo escasso'; 'o fruto minguado'. 
-- bi r i b(a) == (m)byryb(a) (árvore de casca ou de pele) á (fruta) 

'a fruta do biriba '. 

M.q. m i rabá e uiriuá (q .v.), é nome de urna fruta comestivel 
em forma de pinha e cheia de sementes en vol vidas numa palpa 
branca e a~ucarada. 

Designa também um pequeno pote de barro cozido destinado a 
servir d e recipiente para pequenos objetos. 

BIRITINGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. 
''G''. 

ETIM. bi ri(ti) == (m)byry(ty) (a palmeira, bur.iti) tinga (branca) -
'o buriti branco'. 

l 
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-- biri == (m)byry (o bagre) tinga (branco) - 'o bagre branco'. 
Pode significar também a 'embira branca' ou o 'alburno esbran

quicado'. 
M. q . buritinga, uiritinga, miritinga e muritinga. 

BOACICA - rua. Loe. Realengo ( 13.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Sáo Miguel. 

ETIM. bóia == ( m) boy (a cobra) acica == acyga (cortado, curto, rom
budo) - 'a cobra curta'; 'a serpente cotó'. 
-- bóia .== (m)boy (cobra) icica == ycica (liquido que aponta ou 
ressuma, o soro, a resina) - 'a resina da cobra'; 'o liquido peco
nhento'. 

bo == (m)bo (fazer, tornar) acica == acyga (curto, breve) -
'faz curto ou torna breve'; 'encolhe', 'encurta', 'abrevia'; 'o corte', 
'o atalho'. 

No comum diz-se da cobra cotó de duas cabe~as. 
Stradelli registra - 'a cobra séca'. 

BOAQU - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª CiJ:"c.). Ant. Vinte e 
Oito. 

ET.r.M. bó == (m)bó (fazer, tornar) agu (grande) - 'fazer grande'; 
'tornar grosso ou longo'; 'alargar', 'engrossar', 'crescer'. 
- - bo(i) == (m)bo(y) (o ofidio) a~ (grande) - 'a cobra grande'; 
'a serpente enorme' ; 'a jibóia'. 

M. q. buagu == moagu ( q. v . ) , diz-se de urna casta de ofidio 
<Boa conscrtctor), a 'jibóia' propriamente dita. 

No Amazona.s chama-se assim também a 'máe-d'água'. 

BOARIA - rua. Loe. Realengo ( 13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Cami-
nho da Cai.xinha. 

ttIM. bó(t) == (m)bo(y) (a cobra) aria== ariia (pintada, manchad.a) 
- 'a cobra pintada'; 'o ofidio malhado'; 'a serpente manchada ou 
lanhada'; a cobra arii propriamente dita. 
-- bó(i) == (m)bo(y) (a cobra) ary(r) a (fluir, emergir d'água) -
'a cobra que flui ou emerge das águas'. 

Por analogi~, diz-se do 'socó'. 
Pode derivar-se ainda de mboá-rie, significando - 'a que rece

be ou expele do ventre'; 'a parturiente'; 'a mulher grávida'. 

BOCAINA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. Servidáo 
"A" e Aquidabá. 

ETIM. bocá == (m)bocá (romper; irromper; arrebentar, partir); t1la = 
ynhá (jórro d'água, correr d'água) - 'o jato ou jOrro d 'água'; 'r1o 
que irrompe forte', ou 'água que esguincha'. 
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-- bocá == (m)bocá (irroinper, disparar) iné == yné (água podre, 
rio poluído) - 'o jorro d'água poluída'; 'enxurrada de água pes
tilenta'. 

-- bocá == (m)bocá (fender-se; racllar; fenda) (a)ina (derrocada; 
derrocar; desmoronar; altibaixos) - 'o que racha e se desmo1~ona'; 
'o desn1oronamento', 'a derrocada'; 'degraus fendidos'. 

Joao Mendes de Almeida, e com ele Xavier F'ernandes, admite 
- bóca-yai-na - 'abertura larga' 'a bocarra'. 

Na toponimia paulista é denominagao de urna serra, de um rio 
e de urna cidade. 

BOCA/UVA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Setenta e Dois e Setenta e Tres. 

ETIM. boca == (m)bocá (fen.der-se, fendido; racha, fenda) iuva 
yuba (o loureiro) - 'o loureiro rachado'; 'o louro fendido'. 

-- bocá == (111,)bocá (fender-se, fendido; rachadura) iva == iba (a 
árvore, o tronco, a haste) - 'a árvore rachada'; 'o tronco ou haste 
fendida '. 

-- bo == (m)bo (fazer, tornar) caiuva == cayuba [casca, mato ou 
fólha amarela(o)] - 'a casca que se faz amarela'; 'o mato ou folha 
que amarelece'. 

Pode significar também - 'o espinheiro ou espinhal fendido ou 
que se racha'. 

M.q. bacaíba, bucaiuva, bucauva, bocaiuva, macatba, macajuba 
e macaúba ( q. v. ) , diz-se no comum de urna casta de palmeira e 
respectivo fruto ( Acrocomia sclerocarpa). 

Sobrenome nacionalista adotado pelo republicano histórico Quin
tino Ferreira de Sousa. 

BOGAR/ - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. bó == (m)bo == (m)pó (máo, farpas) guari (torto, torcido) -
'a mao torta'; 'as farpas torcidas'. 

-- bo(i) == (m)bo(y) (o que salta ou se atira; o bote) guari (tórto, 
contorcido) - 'o que se atira coleando'; 'a cobra'. 

-- bocá == (m)bocá (fenda, rachadura) ri == ry (rio, água corrente) 
- 'a fenda da ribeira'; 'água que escorre pela rachadura'. 

M. q. bugari, bocari, bucari e bugarim ( q. v. ) , diz-se de um ar
busto da familia das Oleáceas (Jasminum sambac). 
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BOIACA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. De-
sembargador Alfredo Russel. 

ETIM. bóia == mboy (a cobra) acá (ramo, galho, cabeºa) - 'o galho 
das cobras'; 'o ramo ou vergóntea das serpentes'; 'a cabeºª da 
jibó!a'. 
-- bói(a) == (m)boya (cobra) caá (mato, mata, fólha, erva) - 'a 
mata das serpentes'; 'a erva das cobras'. 

M. q. boiacaá ( q. v. ) , diz-se da hortelá do Brasil. 
-- baía == (m)baía (rasteiro; tranQado de junco ou de palha) caá 
(mato, mata) - 'o mato tranºado,'; 'o emaranhado de junco'; 'o 
juncal'. 

BOIOBI - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Cardoso. 

ETIM. bói == (rn)boy (cobra) obi == oby (verde) - 'a cobra verde'. 

M. q. · boibi, boiabi, boiami e moiami ( q . v. ) , diz-se de urna casta 
de ofidio ( Coluber viridíssim us). 

BOIPEBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "N". 

ETIM. bói == (m)boy (cobra) peba (chato, plano; cipó) - 'a cobra 
chata', 'a cobra-cipó'. · 

M. q . boipeva e boipeua ( q . v . ) , di.z-se de urna espécie de ofidio 
da família dos Colú.mbridas ( Xinodun severus), que tem a f acul
dade de achatar-se quando se ve acuada. 

Na toponimia baiana é nome de urna ilha. 

BOITUVA - rua. Loe. Sao Cristovao (6.º Distr., 18.ª Circ.) . Ant. 
"C". 

EnM. bOi == (1n)boy (cobra) tuva == tiba (sitio, lugar, viveiro) - 'o 
sitio das cobras'; 'o viveiro das serpentes'; 'o serpentário'. 
-- boi (cobra) tuva == tuuba (pardacenta) - 'a cobra pardacenta'. 

Na forma boituba (q . v.), que Joáo Mendes de Almeida diz sig
nificar - 'cortado a golpes', 'golpeado' - designa um serrote, ou 
antes, urna planura entre os ríos Tiete e Sorocaba, no Estado de 
Sáo Paulo. 

BOIUNA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. ~ 
trada da Grota. 

ETIM. boi == (m)boy (cobra) una (preto, escuro) - 'a cobra preta'; 
'a serpente escura'. 

M. q. boiauna, diz-se da cobra sussuarana. 
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BOJURU - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 

ETIM. boi == mboy (a cobra) uru (recipiente, bujáo, frasco, vaso) 
- 'o bujáo das serpentes', 'o covo das cobras'. 

bo == (1n)bo (fazer) juru == yuru (bóca, barra, embocadura) 
- 'faz bóca ou barra'; 'desemboca'; 'a embocadura'. 

BOQUIRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.). Ant, Gugu, 

ETIM. bó .::= (m)bo {prep. que torna trans. os v. intr.) qüira == qüyra 
(brotar, vic;ar, amadurecer) - 'faz brotar ou vicejar'; 'viceja'; 'am.a
d.urece'; 'a florac;áo'; 'o verdor'. 
-- bo == (m)bó' (prep. transitivadora dos v.) quira == quyra (chover, 
gotejar, ca.ir água) - 'faz chover ou provoca chuva', 'faz cair água', 
'goteja' ; 'a nuvem carregada'. 

BOTUCATU - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. (b)utu == (Y)bytu (o vento; o sópro; o ar; a atmosfera) catu 
(bom, saudável) - 'bons ares'; 'clima salubre'; 'atmosfera saudável'. 
-- botu == (m)botu (batida, estrondo; o soar) catu (bonito; bem, 
bom) - 'a batida bonita'; 'soa bem'; 'o bom som'; 'o troante'; 'o 
sonante'. 

Joáo Mendes de Almeida admite - mbitu (bafo, evaporac;áo, 
calor forte) catu (muito) - 'muito calor', 'o bafo forte', 'mormac;o'. 

No poema Caramuru de Santa Rita Dura.o aparece o étimo sob 
a forma iboti-catu. 

Em Sáo Paulo designa urna serra e urna cidade situada no vale 
do Tiete. 

BOR2 - rua. Loe. Jacarepaguá ( 12.º Distr ., 30.ª Circ.) . Ant, Es
trada "J" da Vila Valqueire. 

E'rIM. (m)boré == (m)buré (pret. de mbig, soprar) - 'o soprado'; 
'a trombeta', 'a planta'. 

M. q. buré, moré e poré ( q. v.), diz-se de um instrumento mu
sical dos indios. 

BORORó - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. " B". 

ETIM. boro == (m)boro (gente) iró == yró (zangado, aborrecido) 
'gente zangada', 'gente carrancuda, de pouco rir'. 

Pode significar também - 'ressabiado', 'encruado', 'avelhacado', 
'velhaco', 'aparencia ou aspecto de velho'; 'gente apressada'. 

:tndios de Mato Gros.so, a cuja pacifica~áo se consagrou o serta
nista Candido Mariano da Silva Rondon. 
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BREJAUVA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Iri
neu Machado. 

E~. ibirajá == y(m)birayá (madeira, vara, vergóntea) iúba == ytlba 
(flecha) - 'a árvore das varas', 'a vergóntea das flechas'. 

Teocioro Sampaio faz proceder de ybyrayá-yba, traduzindo -
'a árvore de madeira rija'. ' 

Nome de uma espécie vegetal da qual se extraem vergónteas 
para flechas. 

BROCOió - ilha ~ituada na Bata da Guanabara, a direita e bem 
próximo de Paquetá .. Recanto insular aprazível, com 

magnífica residencia adquirida pelo Governo para acolhida e des
canso de visitantes ilustres. 

ETIM. boro==(m)boro (prep. formadora de a dj . e s., e que serve para. 
tornar os vs. absolutos) cofó (sussurrar, murmurar, sibilar) - 'o 
sussurrar'~ 'o murmurar'; 'o sussurro', 'o murmúrio', 'o silvo'. 

-- bor == por (ser) coz (pertinho, bem próximo) ió (corruptela d.e 
yá, o que, ésse, aquele) - 'o que é pertinho ou está bem próximo'; 
'o que se irmana'. 

boré (boré, trombeta) cenó (rumor, sussurro) - 'o rumor do 
boré'; 'o sussurro da trombeta'. 

No caso de ser corruptela de mbaracá-ya, diz-se do 'que choca
lha ou imita o maracá'. 

Alude o nome, provavelmente, ao rumor surdo do vento cana
lizado entre aquela ilha e a de Paquetá. 

Antenor Nascentes registra: "Borokoó - 'sussurro'. O nome ex
plicar-se-ia, por ter sido aquela ilha outrora presidio de indios re
beldes. Cria o povo que a noite os espiritas desses indios vagavam, 
soltando soluc;os e gemidos". É urna hipótese. 

M.q. borocoió, borcOió ou borecoió (q. v.). 

BUQUIRA - Travessa. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). Travessa 
Duas Esta~oes. 

ETIM. bu == (m)bu(r) (fazer vir) qüira == qüyra (chuva) - 'faz vir 
ou cair a ch uva', 'provoca temporal'. 

Joáo Mendes de Almeida, admite - bi-gui-ro - 'de alto abruxo'. 

M.q. boquira, designa urna serra no municipio paulista de 
Nazaré. 
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BURI - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Cire.). Ant. "D". 

ETIM. bu == (m)bur (sair, brotar) i == y (líquido, água) - 'sai ilí
quido' ; 'brota água'; 'a erva suculenta', 'a fonte d'água'. 

bur(m) bur (fazer vir; trazer) i == y (água) - 'faz vir áuga'; 
'a destilaría'. 

BUTIA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. mbutia - espécies de palmeiras e respectivos frutos (Cocos 
capitata, C. eriospata, C. odorata, C. yatai). 

M.q. mutiá, diz-se no eomum do buritizeiro. 

BU'Í'UCARA! - praºa. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). Ant. Es-
trada <la Paz. 

ETIM. butu == (m)butu (o tavao, a vespa mutuca) caraí == caray(b) 
(a planta) - 'o earaí das mutuca:s'; 'a guaraibeira'. 
-··- butu == (m)butu (a batida, o toque) caraí == caray (sagrado) 
- 'o toque sagrado'; 'o repique do sino). 
- - butu (corrupl. de ybytu, sópro) caraí == caray (sagrado) - 'o 
sópro sagrado'. 

M.q. mutuca, designa a planta borraginácea dita também Gua
_raíba ( Cordia calocephala) ( q. v. ) . 

-- Teodoro Sampaio admite o étin10 como derivado de ybytycaray, 
dando-lhe o significado de - 'o monte santo'. 

BUTU 1 - Estrada .do Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Crc.) . Ant. "A". 
Idem. Loe. Penha (11.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. butu == (m)butu(c) (a vespa, mutuca) i == y (água, rio) - 'a 
água ou rio da mutuca'. 
-- butu == (m)butu(c) (a vespa) í == im (miúda) - 'o butuzinho'; 

' 'a mutuca miúda'. 

! 

e 

CABiúNA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Doutor Sonsa Mendes. 

ETHJ:. cabi == ca.by (água que embriaga) una (preto, escuro) - 'a 
cacha~a escura'; 'a beberagem preta'; 'o vinho'. 
--- caá (mato, fólha, erva) biuna == piuna (mosquito, borrachudoJ 
- 'o mosquito da mata ou das fólhas'; 'a mosquinha (borrachudo) 
herbácea'. 
-- cabi == ca(m)bi (mono, búgio) una (preto) - 'o búgió preto'; 
•o macaco negro' . 

. -- capií (grama, palha, erva, capim) una (negro, escuro) - 'a 
grama negra'; 'a palha escura'; 'o capim crioulo'. 
- - cab·i == capy (pele, epiderme) una (preto, escuro) - ,'a pele 
negra'; 'a epiderme escura'. 

M. q. cabiu, capiu, capiuna e ca pi tuna ( q. v.) , diz-se de urna 
casta de gramínea e também de urna variedade de madeira preta, 
a que dao o nome de 'jacarandá-do-campo' (Machoerim-Sp.). 

C.4BOCLOS - rua. Loe. Campo Grande (13.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
do Moinho. 

ETIM. caá (.mata, brenha) bocó == (m)bocó (fazer roc;a, lavrar, acerar 
o mato) - 'faz roga', 'lavra o mato'; 'cultiva nas brenhas'; 'o roceiro'. 

capo (r) == caápo (r) (morador do mato; o qHe vive em.bre
nhado) bocó == (m)bocó (roc;ar, fazer roc;a) - 'o mateiro que faz 
roc;a'; 'o matuto agricultor'. 

Stradelli admite para o étimo os significados de - 'depenado', 
'raspado', 'pelado' - acrescentando que 'caboclo' era o nome que 
se da va, no Amazonas e no Pará, aos indios domesticados, pelo fato 
de lhes cortarem os cabelos rentes. 

Como o mesmo significado, Gonc;alves Dias registra - caboca. 
Teodoro Sampaio faz derivar a palavra de - caá (mato) 

boca == mboca (tirado, proveniente) - 'tirado ou proveniente do 
mato'. 

Em tupi essa etimología carecería de lógica, visto nao haver 
nesta língua o termo bóca com acepgao de - 'tirar, arrancar'. 
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CABORÉ - beco do. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.) . Ant. Ma-
tupá ( q . V. ) . I 

ETIM. cá == caá (mato, folhagem) boré == (m)buré (o boré, trombeta 
dos índios) - 'o boré da mata', 'a trombeta da floresta', 'o crujador 
das brenhas'. 

M.q. caburé, diz-se da coruja, do mócho (Strix Brasiliana), e da 
voz onomatopaica dessa ave, cujo chilrear, tido como agoureiro, se 
produz por um som óco, agudo e prolongado. 

Batista Caetano admite - caaporé - 'o moraidor do mato'. 

CABREúVA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Segunda. 

ETr:r.1. caburé (a coruja, o mócho) uva == yba (árvore, galho) - 'a 
árvore da coruja', 'o galho do mócho'. 
-- caburi == caa(m)bory (fólha balsamica) uva == yba (planta) 
- 'a planta de fólhas balsami-cas'. 

M.q. cabureiba e cabriuva (q. v.), ou como pronunciam os 
índios amazonenses cauré-caá, designa urna árvore da f amília das 
leguminosas (Myrocarpus frondosus), também chamada 'pau-bálsa
mó', e em algumas zonas do Sul do país caburé; erva odorífica da 
qual se utilizam as mulheres do Solimoes para untar os cabelos. 

Na top::Jnimia paulista é denominac;áo de um morro situado 
entre os municipios de Nazaré e Mogi das Cruzes. 

CABU<;U - estrada do. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. Rio da Prata. 

serra vinculada ao macic;o rural da Pedra Branca. 
rio da Bacia At1Antica, com I)ascente na encosta ocidental do 

referido macic;o. 

ETIM. cab(a) (a vespa) ugu (grande, grosso) - 'a vespa grande', 'o 
n1arimbondo graúdo', 'o vespáo', 'o trováo'. 

caab(a) (o camaráo, m.q. poti) ugu (grande) - 'o camaráo 
graúck>', 'o potiguac;u' (q.v.). 

No caso de derivar-se de caá-mbugu, diz-se do gusano que se 
alimenta de coquilhos e tamaras. 

M. q. cabogu e caugu ( q. v.), designa também um afluente do 
río Guapira e um ribeiráo vinculado ao Tleté, em Sáo Paulo. 

CABURI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Carola. 

ETIM. cabu == ca(m)bu (mamar, sorver, sugar) rt == ry (líquido, água 
corrente) - 'o sorvedouro de água', 'o sugador do rio' , 'o que mama 
ou chupa o liquido'. 

caá (mato, erva) burt == (m)bury (que dá sumo) - 'a erva que 
produz sumo'; 'a f,e>Iha leitosa'; 'a murta'. 
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-- - caá (erva, mato) buru == (m)buru (maldita, do diabo) - 'a 
erva maldita'; 'a diamba'. 
-- cabü == ca(m)by (a cacha~a, o vinho) iri == yri (sumo, líquido) 
- 'o sumo ou líquido vinoso', 'a beberagem espirituosa'. 

cabü == ca(m)by (a bebida que embriaga, o fermento espiri
tuoso) iri == yri (emanar, destilar) - 'a fonte do cauim', 'a destJ.
laria de aguar.dente'. 

CAQAMBE - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 
Ant. Caminho do. 

-- morro situado em Jacarepaguá. 

FTIM. caQá == caagá(b) (rompe ou o varamato) mbe == mbe(be) (vo-. 
!ante, veloz, voando, pairando) - 'o varamato veloo'; 'o que paira 
ou passa alado sóbre a floresta'. 

Diz-se do animal ruminan te e do pásSaro veloz. 
- - caQam (gamela, peneira) be == (m)be (oblonibo, oval) - 'a 
peneira oblanga', 'a gamela oval'; 'a tigela'. 
-- cá == caá (mato) Qambe (corda, clpó) 'a mata da corda ou 
do cipó'. 

Magalháes Correia admite o significado de - 'mato cortante'. 

CA~APAVA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.), 

ETIM. caQá == caag.á(b) (atravessa o mato) pava== paba (fim, término, 
terminal) - 'o fim de vereda'; 'onde termina a estrada ou caminho 
da floresta'. 

caá (mato, mata) (a)Qapava == (a)gapaba (travessia, cruza
mento, borda) - 'a travessia da mata', 'corte ou cruzamento dos 
caminhos do sertáo', 'a borda do mato'. 

M. q. cagapaba e cagapaua ( q. v. ) , e equivalente a pirapé ( q. v.) , 
como se diz na Amazonia, é nome com que nas regióes do Sul do 
país se designam as clareiras ou veredas abertas na mata. 

Em Sáo Paulo aplica-se o topónimo a urna cidade situada as 
margens da ferrovia que liga aquele Estado ao Rio de Janeiro, na 
regiáo de Taubaté'. 

CACEQUI - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. caacé (a erva doce) (a)qüir == (a)qüy(r) (bróto; fOlha; renOvo, 
tenro) - 'a flora~áo da erva-doce', 'o bugalho a~ucarado'. 
-- caá ( erva., fólha, mato) cequi (tirado, puxado) - 'extraído da 
erva', 'tirado do mato ou da fólha', 'o chimarráo', talvez. 
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No caso de ser oblitera~áo de caá-cyca, diz-se da erva-de-cobra> 
planta da familia das compostas (Mikania opifera). 

CACERES - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 
ETIM. caá (erva, fOlha) ce-ré ('de sabor doce) - 'a fólha doce', 'a 
erva adocicada'. 

Nome de urna lagoa no Estado de Mato Grosso. 
Náo ternos certeza da sua procedencia indígena, porquanto há 

na Espanha urna cidade com nome idéntico. 

CACHAMBI - rua e prac;a. Loe. Méier (9.º Distr., 23.ª Circ.). 

morro vinculado a serra do Engenho Velho, no núcleo central 
do maci c;o rural da Pedra Branca. 

ETIM. caá (mato, ramagem) chambi == <;ambi (liame, que aperta 
corda, liga) - 'a corda que aperta ou liga a ramagem' ; 'a embira< 

caí<;á == caa(í)<;á (tapume de ramagem) (u)mbi (a palmeira 
conhecída) - 'a tapagem ou cercado de umbi', isto é, feíto com a 
palmeira Geona va, da qual se utilizam os nossos caboclos para abrir 
. o seu teto e forrar os pa~óis. 

Como sincretismo de caxambu ( q. v.), pode ser africanismo de
rivado do ambunda ou angoles cacha (tambor) mumbo (música); 
voz onomatopaica, instrumento de percussao e danc;a africanos. 

CACJPORÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Ci-rc.). 

ETIM. caacipó (fibra, graveto, sarmento) ré (de sabor) - 'a fibra 
saborosa', 'o sarmento gostoso', 'o graveto adocicado', a canela talvez. 

caci(que) (cacique, chefe) poré (que fala aos outros ou que 
se separa do povo ) - 'o cacique que fala aos outros'; 'o chefe que 
se isola ou se afasta do povo'. 

CACIQUIARA - rua. Loe. Madureira (10 o n1·st 29 a e· ) A t . r ., . irc. . n . 
Quinze. 

ETIM. caciqu(e) (o chefe índio) ·iara == yara (senhor) - 'o senhor 
dos caciques'; 'o maioral dos chefes'; por analogía 'Deus'. 

Comporta ainda a interpretac;áo - 'o cac:,que que diz', 'o chef e 
que determina'. 

CACIRA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. sete da 
Vila Guanabara. 

E'.rIM. caá (fólha, mato) cira == cyra (afiado agu~ado, espinhoso) 
- 'a fólha afiada', 'o mato espinhento'. ' 
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-- caá (mato) cira == cyra (espinho, aguilhao, estilete) - 'o es
tilete do mato', 'o ferráo da mata'. 

Diz-se da caba, casta de abelhas aguilhoantes e pungentes que 
vivem em grandes colmeias construidas entre as ramagens e galhos 
de árvores. 

CAQU - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Carlos 
· da Paixáo e "G" da Granja Paraíso. 

ETIM. cá == ca(b) (acaba, o marimbondo) u<;u (grande) - 'o marim
bondo graúdo', 'o vespáo'. 
-- caá (mato, fólhas) {:u == gum (trémulo, movediºo) - 'o mato 
trémulo'; 'as fOlhas movedi~as'; 'o tremedal'. 

caá (mato, fólha) gú == gu(r) (brotado, nascido) - 'o maoo 
que brota'; 'o brotamento', 'a flora~ao'. 

M. q. cabu<;u ( q. v . ) , diz-se de urna casta de vespa. 

CACUIA - rua. Loe. Ilhas (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 

ETIM. caá (fólha, mato, erva) cui (fazer em pó, esfarelar-se; pó, 
!arelo) - 'o pó da fólha', 'farelo do mato'; 'fólhas que se esfarelam' . 
-- cá (casco) cuí (farelo, farinha) - 'o C:¡l-SCO do farelo'; 'a cuité', 
'a cucuia'. 
-- cá (casco) cuia (coité) - 'o casco da coité'; 'o cágado'; 'cui
a.mbuca'. 
-- cá == caá (f{>lhas) cuia (cair) - 'as fólhas que caem'; 'o cair 
das fólhas'. 
-- co(í) (perto, imediato, aqui) cuia (distante) - 'longe daqui', 
'daqui há tempos'; 'distante'. 

CAETA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. Travessa "A". 

ETIM. ca(á) (mato, mata, fólha) etá (muito, abundante) - 'as matas'. 
'o matagal denso', 'a floresta', 'muita folha', 'folharal'. 

cae (tostado; seco, enxuto) tá (contr. de etá muito, em ex
cesso) - 'muito tostado', 'queimado em excesso'; 'muito séco ou 
enxuto'; 'estorricado'; 'sólido'. 

CAETES - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

-- morro de contestura granitica, situado no extremo sul do sis
tema orográfico da Pedra Branca. 

ETIM. caá (mato, fólha) ete (grande, verdadelro, legitimo) - 'o ma
tegal', 'a mata grande', 'a floresta de grandes árvores', 'o folharal 
ou fOlhas grandes'. 
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Nome de i.ndígenas da antiga capitanía de Pernambuco, designa 
localidades e acidentes geográficos em vários Estados do Brasil. 

CA! - prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. caá (mata) i == y (rio, água) - 'o rio da mata' 'água da 
floresta'. 

Como adJetivo expressa - 'envergonhado', 'acanhado', 'ressa
biado', 'tímido', donde chamar-se assim o simio (Cebus Azarea), pe
queno macaco domesticável. 

Pode significar também - 'a f olhinha', 'o mato m.iúdo'. 
No Rio Grande do Sul é denominac;áo de um rio. 

CAIABU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Dois, 

ETIM. cai(a) (arder, queimar) abu == a(m)bu (estrépido) - 'queima 
ou arde com estrépito, fazendo bulha'. 

caí (macacos) iabu == ya(m)bu (rumor; barulhento, que faz 
bulha) - 'o rumor dos macacos'; 'os macacos barulhentos'. 
-- cá (casco) iabu == yo(m)bu (sonante) - 'o casco sonante'. 
-- caá (mato, fOlha) iabu == ya(m)bu (que rumoreja, soante) -
'o mato que rumoreja'; 'a fólha sonante'. 

Admite-se também o s~gnificado de - 'a fonte das vespas'. 
TopOnimo também do Rio Grande do Sul. 

CAIAMBA - rua. Loe. Ilhas (16.0 Distr., 35.ª Circ.) . Ant. Doze do 
Jardim Carioca. 

ETIM. caé (secar, enxugar, sarar) mbá == mbá(b) (suf. de part.) 
'seca', 'sara', 'fica enxuto'; 'séco', 'sarado', 'enxuto'. 
-- cá (a teta) ambá == embá (vaz!a, enxaurido, enxuto) - 'a teta 
vazia', 'o peito exaurido, ooco'. 

caiá == cayá (a fruta, cajá) mbá (fim, término, fr.onteira, 
confinac;ao) - 'o fim do cajá', 'onde se confina o cajazal'. 

Pode significar ainda· - 'céreo ou estacariá de cajazeiras', senáo 
- 'onde se ergue ou hasteia o cajazeiro'. 

No caso de ser obliteragáo de cauá-yba, diz-se da videira, da 
parreira. 

CAIAPó - rua. Loe. Méier {9.º Distr., 22.a Circ.). 

ETIM. cái == cai(a) {arder, pegar fogo, incendiar-se queimar ou ser 
quei.mado) apó (fazer, obrar, executar) - 'o que queima ou incen
deia'; 'o que faz fogo'; 'o incendiário'. 

cai (tímido, envergonhado) apó(r) (o ser ou haver) - 'o que .é 
acanhaclo', 'o que tem timidez'. 
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Diz-se também do que é corrido ou escurrac;ado. 
caía (fogueira, brazeiro) pó(r) (saltar, pular) 

sóbre a fogueira', 'o que salta sobre brasas'. 
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'o que pula 

P.ode significar também - 'o que tem fogo'; 'o fogueteiro'. 
Diz-se de urna tribo indígena do Brasil que segundo Teodoro 

Sampaio, tinha por hábito queimar os campos para cagar. 
Em Goiás é denominac;áo de um rio. 

CAIARA - rua. Loe. Campo Grande (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Caminho da Goiabeira. 

~TIM. (a)caiá == (a)cayá (a fruta, cajá) rá (parecido, semelhante) 
- 'semelhante a cajá'. 
-- caiá == cayá (cajá) rá == rá(b) (manchado, nodoada, listada) 
- 'a cajá nodoada ou listada'. 
-- cá (casca) iará == yará(b) (o que solta ou desgruda) - 'o que 
solta a casca ou se desprende do casco', senáo - 'a casca sOlta. 
desgrudada'. 
-- caí (o tímido, o mono) araá (agitado, lampeiro) - 'o caí lam
peiro', ·'o macaco agitado'. 

M. q. caiarará, ( q . v. ) , diz-se do macaquinho (Ce bus Gracilts), 
que vive em bandos numerosos e é facilmente domesticado. 

CAIARJ - rua e prac;a. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). Ant. 
"C" e "B". 

ETIM. (a)caiá == (a)cayá (a fruta, cajá) r ' i == r'y (vertente, água cor
rente, r.io) - 'a vertente das cajás', 'o rio -dos · cajuazeiros'. 

CAIQARA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., Distr., 28.ª Circ.). Ant, 
Quinze. 

- - ilha situada na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

ETIM. caá (mato, folhagem, folharal) igara == ygara (tronco, haste, 
estelo, pau a pique) - 'o cercado de estaca e ramagem'; 'o tapume'; 
'a pali~da'. 
-- caí ( queimado, calcinado) cara (partícula pospositiva) - 'o que 
incendeia', 'o que se queima ou arde', 'a ca}cinac;áo', 'o calcinado•, 
'o incendiário'. 

Diz-se no comum da estacarla recoberta de fólhas ou ramos de 
mato, destinada a prote~áo das aldeias indígenas. 

Nome que se dava na Amazona ao curra! em que se conserva
vam provisoriamente os indios preados, destinados a distribuic;áo e 
venda pelas Companhias de Resgate, e aos mesmos indios evadidos 
désses currais. 
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Na Paraíba, empresta-se também esse nome a coberta de palhas 
montada sobre esteios, soba qual os pescadores se abrigam e guardam 
os seus apetrechos. 

Em Sáo Paulo chama-se assim o campones que pratica pesca 
e lavoura nas zonas do litoral. 

CAICó - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. Pe-
reira Guedes. 

ETIM. caá (mato, mata) icó == igó (ser ou estar) - 'os que sáo da 
mata', 'os que vivem embrenhados', 'o mateiro'. 
-- cai(a) (queimar) có (ro~a) - 'queimada da ro~a'; 'a que·imada'. 

Expressáo de procedéncia tapuia, é nome também de urna c1-
dade do Rio Grande do Sul. 

CAIAMBÉ - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. caá (mato, fólha, ramagem) aembé (áspero, rugoso) - 'o 
mato rugoso', 'a ramagem fragosa', 'a fólha áspera'. 
-- caá (mato, fólha, erva) aembé (torrar) - 'a fólha de torrar', 
'a ramagem estorricada', 'a erva do rapé'. 

caá (mato, erva, ramagem) imbé (planta rasteira, ramagem 
rastejante) - 'a planta rasteira', 'a ramagem rastejante', 'a tre
padeira'. 

M. q. caimbé, e caimé ( q. v.), designa urna casta de palmeira 
aná da vargem. 

Correspondente a guembé, como se diz em guarani, alude a urna 
espécie de filodendro, planta ornamental da familia das Aráceas. 

CAIRU - rua. Loe. Centro (l.º Distr., 6.ª Circ.). 

ETIM. cá = caá (mata, matagal) iru (o que segue ou acompanha) 
'o que segue ou acompanha no mato', 'o guia ou acompanhador da 
floresta'. 
-- caí == caai (a fólha miúda, a ervazinha, a matinha) ru (escuro, 
arroxea<io) - 'a folheta escura', 'a ramagem miúda e roxa'. 

caá (erva, fólha) iru == yru (tintoso) - 'a erva tintosa' 'a 
fólha de sumo preto', ou inversamente - 'a tintura da erva< 'o 
sumo arroxeado da f ólha'. 

.. M. q. cairiru ( q. v. ) , diz-se do arbusto da vargem, de cujas 
folhas se extrai um líquidn tintoso arroxeado que evolui para o 
preto e é suficientemente resistente a lavagem, principalmente 
quando misturado com o tejuco. 

Teodoro Sampaio admite - caá-yru - 'a árvore de f ólha es
cura' - alusáo a urna espécie de mangue. 

Nome nobiliárquico de um brasi1eiro ilustre - o visconde de -, 
é na Bahia denomina~áo de urna serra e de urna cidade. 
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CAIRU(}U - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. 
''J''. 

ETIM. caí (a queimada, a calcina~áo) TUQU (grande) - 'a queimada 
grande' - alusáo as grandes extensóes de terras calcinadas. 

caí (o mico) rugu (grande) - 'o mico grande', 'o mono de 
maior tamanho'. 
-- ca(r)iru == ·caa(r)yru (a planta aquática) u<;u (grande, ex
tenso, gordo) - 'o cariru grande'. 

Diz-se do espécime de maior tamanho ou do grande tapete da 
planta aquática dicotiledónea, que cresce sóbre pedras nos- lugares 
de grande correnteza, e especialmente nas cachoeiras, e da qual ex
traem os índios, a falta de outro, o sal de que se servem. 

Nome de várias plantas da familia das Ubeliferas, genero Hy
drocotyle. 

CA/TITÉ - travessa. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. Travessa Terezinha. 

ETIM. caá (fólha) tité == tyté (monturo) - 'o monturo de fólhas'; 
'o monte de esterco'. 

De significado mais ou menos idéntico ao de caetá, caité e ca
tete ( q. v. ) , é na Bahia denomina~ao de urna cidade. 

No caso de derivar-se de caá-itá-té, traduz-se por - 'penedo 
destacado da mata'. 

CAITUB.A - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Anti, 
Professor Chagas. 

ETIM. caí (a queimaida) tüba == tyba (sitio, terra) - 'o sitio calci
nado', 'a terra queimada'. 

caí (a matinha, a erva ou folha miúdas) tüba - tyba (sitio, 
lugar, abundancia) - 'o sitio dos caís' isto é, 'do mato miúdo', 'das 
ervinhas ou das folhinhas', 'a matinha'. 
-- caí (o mono) tüba == tyba (sítio, lugar; abundancia) - 'o sitio 
dos macaquinhos', 'abundancia de micos' - alusáo ao simio (Cebus 
Azarae), vulgarmente chamado 1nacaco-ingles e marica-mico. 

caá (mato, fólha) ituba == ytuba (pousa ou permanece) -
'permanece no mato'; 'pousa nas fólhas'. 

M. q. caituba, oaitiuva e caituva ( q. v.). 

CAIUA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. caá (mata, planta) iuá == yuá (o fruto espir.1.hento, o juá) 
- 'a mata do fruto espinhento'; 'a floresta do juá' - equivalente a. 
- juatiba (q. v.). 
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- - cá == caá (fólha, erva, mato) iuá == yu(h)á(T) (comedor, o que 
come) - 'comedores de fólha'; 'os que cornero ou se alimentam de 
ervas'. 
--- caá (erva) uá == auá (suf. substantivador) - 'o ervateiro'; 'os 
mateiros ou que cu!dam das ervas'. 

Pode significar também - 'o n1ato amarelo' e 'fólha espinhenta', 
'o espinheiro'. 

Nome dado a diversas Solanáceas de cáulice espinhento e suas 
bergas. 

No caso de ser contrac;áo de caiuar == caiuara, expressa - 'quei
mado', 'calcinado', 'abrasado'. 

Teodoro Sampaio admite - caá-yuá - 'o morador do mato', 
'o mateiro', 'o errante ou nómade'. 

M. q. caiguá ( q. v. ) , designa nac;áo indígena tupi-guarani, do 
oriente da República do Paraguai, com domín!o sobre o suleste de 
Mato Grosso e vale do Paranapanema. 

CAIUBI - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "A". 

ETIM. caá (mato, erva, fólha, ramagem) iubi == yobi (azul, verde
-azulado) - 'o mato ou fólha azul', 'a ramagem anllada'. 

M. q. caiobi, caobi, caubi ( q. v. ) , usa-se como nome próprio 
masculino. 

CAJA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. cá == (a)cá (osso, caroc;o) já == yá (fruta) - 'a fruta de ca
roc;o ou encaroc;aida', 'o fruto que é todo caroc;o'. 

M. q. acajá e caiá ( q. v.), diz-se do fruto de caro~ chelo, graú
do e da árvore que a produz ( Spondias brasiliensis), a que dáo o nome 
também de taperibá ( q. v. ) . 

CAJAJBA - rua. Loe. Realeng-0 (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. cajá == (a).cayá (a fruta, cajá) iba == yba (á.rvore, planta) 
'a árvore da cajá', 'a caj azeira'. 

M. q . acaiba, acaiuba e acajauba { q. v. ) , é topónimo também 
da Bahía. 

CAJAP/ó - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant, Estrada 
do Saco. 

ETIM. (a)cajá == (a)cayá (a fruta, cajá) pió== pyo(g) (rafzes édules, 
residuo comestivel) - 'o residuo alimenticio do cajá', 'as rafzes co
n1estíve~s da cajazeira'. 
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CAJATUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. 
''M". 

ETIM. (a)cajá == (a)cayá (a fruta cajá) tüba == tyba (terra, sitio, 
lugar, abundáncia) - 'a terra ou sitio dos cajás', 'o cajazal'. 

M. q. cajatiba, cajativa e caiaiua ( q. v.). 

CAJU - praia do. Loe. Sáo Cristovao (6.º Distr., 18.ª Circ.). 

ETIM. (a)ca (chifre) ajú == ayú (o pomo amarelo) - 'o pomo amarelo 
de chifre'. 

M. q. acaju ( q. v.), diz-se da fruta caju ( AnacaTdium ocidentale). 

CAJUIPE - rua. Loe. Penha {11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Clarice 
Fortuna. 

ETil\f. (a)cajú == (a)cayú (caju) ipe (casca cascada, cortic;a) 'a 
casca ou cortic;a do caju', isto é da árvore. 

(a)éuju == (a)cayu (caju) ipe (nódua, mancha, tinta) 'a 
nódua ou tintura do caju'. 
-- (a)cajú == (a)cayú (a fruta) i pe == ype (o caminho do - ou 
no caminho do) - 'o caminho do caju', 'ao ou no cajual'. 

Pode significar também - 'o caju tintoso' ou 'cajueiro escalvado'. 

Cabe ainda a interpretac;áo - 'no río ou no vale dos cajus'. 

CAJURANA - rua. Loe. l\.fadureira (10.º Distr. ~ 29.ª Circ .. Ant. I)oze. 

ETIM. (a)caju == (a)cayu (a fruta, caju) rana (falso, náo verdadeiro, 
parecido) - 'o falso caju', 'o que se parece com o caju'. 

M. q. caiurana e acajurana ( q . v. ) , diz-se do cajá-manga ( Spon
aias Dulcis), árvore e fruto da família das Anacardeáceas, também 
conhecida pelo nome de 'taperá-do-mato'. 

CAJURU - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 17.ª Circ.). Idem. 
Loe. Madureira {10.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "M" da 

Fazenda da Bica. 

ETIM. (a)caju == (a)cayu (a fruta, caju) TU == Tun {negro) - 'o caju 
prf:to'. 
-- (a)caju == (a)cayú (a fruta, caju) TU (enjoativo, de gOsto ruim) 
- 'o caju enjoativo'. 

caá (mata) juru == yuru (bOca) - 'a boca do mato'; 'o com~o 
da picada'. 

M. q. caiurú, é nome também de urna vila a margem do ribelrio 
das Mortes, em Sáo Paulo. 
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CALUMBI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Seis. 

ETIM. caá (mato, fólha, ramagem) r'umbi (azulado, arroxeado) 
'a fólha azulada', 'a ramagem ou erva arroxeada', 'o anil'. 

M . q. carumbi, columi e catumbi ( q. v . ) . 

CAMARAIPE - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr. , 32.ª Circ.). 
Ant. Haroldo e Alexandrina. 

ETIM. camará == cam(b)aráJ (a planta, camará) í-pe == y-pe (no rio) 
-- 'no :r:io das camarás', isto é, onde se encontra em abundancia a 
verbanácea vulgarmente chamada 'pau-poeira' (Latana Camara). 
-- camará (o pau-poeira) ipé (casca, crosta) - 'a casca da ca
mará', 'a crosta do pau-poeira'. 

M. q. camaragipe e camaragibe ( q . v . ) , designa também um rio 
e urna cidade do Estado de Alagoas. 

CAMAMU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Onze 
da Vila Florenc;a. 

ETIM. caá (mato, fólha) mamu (pantano) - 'o tremedal'; 'o pan
tano tapetado de f ólhas. 

cama (peito, tetas) mí (miudinho, pequeno) - 'os peitinhos', 
'as tetas pequenas', 'as maminhas'. 
- - caá (mato, fólha) - mamu == m(b)amí (o que se esconde ou 
se oculta) - 'esconde-se no mato'; 'oculta-se entre as f1ólhas'. 
-- camq (ubre, peitos, tetas) mu == (m)bu(r) (escrescer; emergir) 
-- 'o seio escrescido', 'as tetas ou maminhas empoladas'. 

Teodoro Sampaio admite - cama-m-u - 'o peito negro', es
pécie de ave aquática. 

Lemos Barbosa anota: camam(b)u - 'bólha d'água; bexiga 
natatória'. '. :liJ 

Na Bahía é denomina~áo de uma enseada e de uma cidade. 

CAMANDUCAIA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 23.ª Circ.). 
Leandro Costa e Ana Costa. 

ETIM. cuniandá (feijáo) cae (tostado, moqueado) - 'o feijáo mo
queado', 'a fava tostada'. 

cumandá (fava) cae (seco, enxuto) - 'a fava seca', 'o feijáo 
enxuto'. 

Pode significar também 'a tosquia do feijáo', 'a secagem da fava'. 
Em Sáo Paulo é denominac;áo de um rio. 

CAMAQUA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. cama (seio, peito) quá == cuá (ao meio, cintura) - 'o entre
peito', 'o colo', 'o regar;o'. 
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· Diz-se das depress0es entre colinas ingremes em forma de meias-
-laranjas. · 
-- cama (peito, tetas) quá == cuá (empinados, em riste) - 'os 
peitos empinados'; 'as tetas empoladas'. 

ciíma (alongado) quá == cua(r) (furo, buraco) - 'o furo pro
fundo', 'o túnel'. 

cuma (alongado) quá == cuá (em ponta, feíto Ungua) - 'a 
ponta extensa', 'o linguaráo'. 

Designa~áo própria para as colinas ponteagudas e os cabe~os 
íngremes. 1 

No Rio Grande do Sul é nome de um rio. 

CAMARAGIPE - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr ., 19.ª Circ.) . 

ETIM. camará (o pau-poeíra) gi-pe == gy-pe (no rio) - 'no río das 
camarás', isto é , . do 'pau-poeira'. 

M. q. camaraípe e camaragibe ( q . v . ) , designa também um rio 
e uma cidade de Al~goas. 

CAMARAJPE - rua. Loe. Madureira (11.º Distr. , 30.ª Circ.) . Ant. 
"C". Idem em Jacarepaguá (12.º Distr., 30. Circ.). 

ETIM. e.amará == cam(b)ará (a planta camará) ipe == ypé (a casca, 
corti~a) - 'a .casca ou corti~a do camará'; 'o camará cascudo'. 
-- camará (a planta) ipe == YPB (no rio, na água) - 'no rio ou 
ao rio dos camarás'. 

CAMAR~ - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Vinte 
e Nove da Vila Pompéia. 

ETIM. camá = cam(b)á (negro, africano) ré (distinto, diferente) -
'o préto distinto', 'o negro estranho, diferente'. 

caá (mato, erva, fólha) maré = m(b)aré (gostoso, adocicado, 
saboroso) - 'o mato saboroso' ; 'a fólha gastosa', 'a erva adocicada'. 
- - cama(rá) (a planta) aré (que nasce a-toa ou brota em qualquer 
parte) - 'a camará que dá ou brota em qualquer lugar'. 

- - cama(rá) (a planta) r "é (avermelhada, que se averme.lha) - 'o 
camará avermelhado ou que se torna vermelho'. 

M . q. cambaré ( q . v. ) , diz-se de urna espécie de V erbanácea. 
No caso de ser contr~ao de camararé ( q. v. ) , é nome de uma. 

tribo selvagem que dominou o rio Madeira. 
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CAMATIA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Cire.). Ant. 
~trada Velha da Covanea, Caminho do Campelo e 

Caminho do Pau-Ferro. 

ETIM. cumati (~ resina) iá == iai (exsud~ao, transpirac;áo, suor) -
'o gotejar ou transpirar da resina', 'o suor resinoso'. 

Diz-se do líquido pegajoso que transpira dos poros das árvores, 
e mais especlficamente da resina extraida de urna espécie de Ascle
piadácea, com que se envernizam as cuias para torná-las imper
meáveis. 
- - cum<l(i) (dente, farpa de anzol) tiá(i) (gadanho, grampo, fisga) 
- · instrumento destinado a fisgar peixes ; 'o p.indá'. 

Pode significar também a f arpa ou gancho do cumati, is to é, da 
árvore da familia das Mirtáceas ( M yci a atramentífera), também 
a ssim chamada. 

CAMBAi - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant . Tra
vessa Tenente António Vieira. 

ETIM. cambá == cam(b)á (negro, africano) i (pequeno) - 'o negrinho'. 
Expressao. usual no guarani do Paraguai. 

- - caá (rama, mato, planta) mbaé-ai í (grao, semente, legume) -
'a semente da rama', 'a planta leguminosa ', 'a sementeira·. 

Nome de um arbusto da familia das Leguminosas, subfamilia 
das Papilionáceas ( Sesbania M arginata). 

CAMBARA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Tra
vessa " A" da Vila Alvaceli. 

ETIM. caá (mato, erva, ramagem, planta) mbará (variegado) - 'o 
mato variegado', 'a rama ou folhagem polimorfa (s) '. 

M. q. camará e caa1npara ( q. v . ) , diz-se das plantas de fólhas 
variegadas, de várias córes. 

Nome genérico dos arbustos da familia das Compostas (Latana 
e Moquínia polymorpha) , de cujo caule se fazem usos medicinais. 

No caso de ser altera~áo de cambara, alude ao que se assemelha 
aos peitos, o objeto mamiforme. 

CAMBAúBA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Trinta. 

ETIM. cambá (negro, africano) ( i) uba == (y)uba (amarelo) - 'o 
negro pálido'; 'o fogoió'. 
-- caá (mato, brenha) mbaüba == mbayba (a palmeira embaúba) 
- 'a embaúba da mata' - a~usáo a espécie de palmeira que medra 
nas brenhas. 
- -- camba(i) (a planta) üba == yba (tronco, árvore, haste) - 'a ár
vore da cambaí'; 'o cambaizeiro'. 

M. q. cambaíba e camaíba {q . v.). 
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CAMBOATÁ - estrada do. Loe. l\.1:adureira ( 10.0 Distr., 29.ª Circ.). 
Loe. Realengo (13.0 Distr., 20.ª Circ.). 

-- morro i.solado entre os distritos de Madureira e Realengo, junto 
ao qual passa o rio Mirit i. 

.ETIM. caá (mato, f·ólha) m boatá (fazer fogo, queimar) - 'o mato 
que queima'; 'a fólha comburente' ; 'faz fogo no mato'; 'incendeia o 
mato ou as fOlhas'. 
-- ca(á)mbó (folhagem, ramagem) atá (rijo, firr.ne) 'a folhagem 
dura, cohnatada', 'a ramagem compacta ou rija'. 

Teodoro Sampaio anota - caabooatá - 'anda pelo n1ato' -
alusáo ao peixe (Cataphractus), que se transporta a través do mato 
de urna água para outra, por ocasiáo das estiagens. 

M .q. combuatá, camoatá e camuatá (q. v . ), designa urna casta 
de peixe de água doce da familia dos Argídeos e várias plantasi 
das famílias das Sapindáceas, Meliáceas e Simarubáceas (Cupania 
oblongifolia, M atayba sylvatica, Trichilia excelsa, Picramnia qam
boita). 

CA1'11BORiú - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. cam bori == cumbari (pimenta, condimento) u (comer, beber) 
· - 'come pimenta'. 
-- caá (planta, erva, ·fólha) mboriú == mboryú (que dá de beber) 
-- 'a planta que dá de beber', 'a iólha ou caule que retém água para 
mitigar a sede'. 
- -- cambori == cambury (a palma da palmeira) iú == yú (espinho, 
agulha) - 'o espinho da palma ou da fólha da palmeira'. 
- - camburí (a palma) u (comer, beber) - 'a palma que se come' ; 
'o palmito'. 

CAMBOT A - estrada do. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. cam(a) (peito, seio, teta) bota== (m)buta (saliente, escrescido) 
- 'o peito saliente, estufado ou escrescido'. 

M.q . camotá, cambutá e camutá (q . v.). 

CAMBUCI - rua. Loe. Penha (12.º Distr ., 25.ª Circ.) . Ant. Jandira. 

ETIM. cambu-chi - 'o vaso d'água', 'o pote', 'o cantaro'. 
caa-mbocy - 'o fruto de duas partes'. 

Diz-se de urna casta de fruteira. 
M. q. camboci, camuci e camotim ( q . v. ) , designa um balrro e 

urna cidade de Sao Paulo. 
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CAMBUJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª C~rc.) . Ant. da 
Pedreira. 

ETIM. caá (mato, fólha, erva) mbuí == mbuy (ensopado, encharcado) 
- 'o mato encharcado', 'a fó1ha intumescid.a', 'a erva suculenta'. 
-- ca {ea.sea) mbuí == mbuy (intumescido) - 'a ca.sea intumescida 
ou encharcada'. 

Arbusto da familia das Mirtácea3 ( Myrtus communis), também 
chamado 'mirto'. 

Planta americana da família. das Melastomáceas (Mouriria 
Guaianensis), dita também d.e 'cheiro'. 

Rutácea medicinal (Contarea Lexandra) a que chamam vul
garmente 'quina-quina'. 

CAMBUQUIRA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. Lopes 
Trova.o. . 

ETIM. caá (fólha, mato, rama, vegetal) mbuqüira == (a)mbiqüyra 
(colhér ou tomar tenro; renovar-se) - 'o que se colhe tenro da 
vegetac;ao', 'o fruto imaturo'; 'a floraºáo renovada'. 
-- cambu (mamar) uqüira == yqüyra (chuva) - 'o mama chuva'; 
'o que absorve a água da chuva'. 

Diz-se também das f.ólhas tenras e da planta grelhada. 
Em Minas Gerais e denominaQáo de urna cidade. 

CAMETA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato, fólha) metá == m(b)etá (muito) - 'muito mato', 
'muita fólha', 'matagal', 'folharal'. 
-- cam(a) (seios, peito, tetas) etá (sing. do plural) - 'os peitos', 
'as tetas'. 

No caso de ser corruptela di:> carnytá, diz-se da restinga ou ponta 
do mato. ~ i · :,.q 

M. q . cabetá e cambetá ( q. v. ) , é nome também de urna cidade 
do Pará. 

CAMINHOA - rua. Loe. Botafogo (4.º ·nistr., 11.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. cam-i (o peitinho) ioá == yoá (liso, roli~o) - 'o peitinho 
roli~o '. 

M . q . caminhuá ( q. v. ) , é sobrenome de pessoa e topónimo da 
Bahia. 

CAMIRIM - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. ca (casca, códea) mirim (pequeno) - 'a casquinha'. 
caá (mata, fólha) mirim (pequeno) - 'a matinha', 'a fólha 

miúda', 'a ervazinha'. 
M. q. caamiri e camiri, diz-se do mato baixo·, rasteiro e da fOlha 

pequen a. 

I \ 

JI 

\ 
\ 

DE.."lliOMINAc;ÓES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 89 

CAMOATIM - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Tres da Vila FlorenQa. 

ETIM. ca (casca, codea) moatim == m(b)atyn (amontoar, acumular; 
acumulado) - 'o amontoado de cascas', 'o cascalheiro'. 
-- caá (mato, fOlha) m(b)oati (acumular, amontoar, amontoado) 
- 'amontoado de fólhas', 'feixe de ramas', 'a touceira'. 

caá (mato, f!ólha, erva) motim == motin(g) (corar, tornar 
branco) - 'a erva corante', 'a folha que embranquece' . . 
-- cá == ca(b) (a vespa) moti == mboti (picar, ferir de· leve; ferrar 
sutilmente) - nome de urna vespa da familia das Véspidas (Polybia 
scuttelaris), 

No caso de ser corruptela de ca-morotí, diz-se da 'casca alva'. 
Admite-se também a procedencia de caá-morotim significando 

'o mato ou fólha alvacenta'. 

CAMOCIM - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 
Ant. da Caixa d'água. 

ETIM. ca (casca, códea) mocim == m(b)cyn (alisar, burilar, polir) -
'a casca alisada ou polida', 'a codea burilada'. 
-- caá (mato, fólha) mocim == m(b)ocyn (aplainar, desbastar, 
polir) - 'o lenho aplainado', 'a f.Olha polida ou de lixar'. 

Pode derivar-se também de cambu-chi, significando - 'o vaso 
d'água', 'o cantaro', 'o pote'. 

M.q. camotim (q . v.), diz-se do grande pote de barro em que 
certas tribos depositavam os despojos dos seus mortos. 

No Ceará é denominaºáo .de urna cidade. 

CAMORIM - rua. e estrada. Loe. Jacarep,aguá (12·.o Distr., 30.ª 
Circ.). 

-- lagoa de água doce situada em Jacarepaguá. 
- - río formado entre a serra do Nogueira e o pico do Sacarráo. 

ETir.i. camorim == camuryn - 'o robalo' (Sciaena undecimalis), peixe 
saboroso de água doce, abundante no baixo Sáo Francisco. 

Diz-se também de urna casta de cipó e de u'a madeira leve de 
que se f azem bóias usadas pelos pescadores. 

M. q . camborim, camburi, camuri e camurim ( q. v. ) , f oi nome 
também de um ªºude e de urna fazenda nos antigos dominios de 
Gonºalo Coelho. 

CAMURUGIPE - rua. 

ETIM. •camuru (a fava) gy-pe (no rio) - 'no río do camuru', isto é, 
da fava de semente aromática, muito abundante na Amazonia, dita 
também de Santo Jnácio ( Dypterix odorata). 

M. q . camuruipe ( q. v.) , é topónimo também de Pernambuco. 
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CA Jl,fOROPll'r! - rua. Loe. Madureira ( 10.º n :str. , 28.ª Circ.) . Ant. 
" D " . 

ETIM. caá (mato, folhagem) moropim = 1n(b) oropim (que oscil~, 
balan gante) - 'o mato balanc;ante' ; 'a fólha que oscila ' ; 'a folha
gem oscilante'. 
-- camori = carnury (o peixe, robalo) upí (fundo d'água) - 'o 
cam uri do fun do d'água'. 

Alusao, talvez, ao robalo que ocorre ou procura o seu viveiro de 
preferencia nas grandes profundidades d'água. 

camuru (a fava) pin (ralada, descascada, escamada) - 'o ca
muru ralado óu escamado'. 

Pode significar também 'a fisga ou espinhel do camuru'; 'a es
camagao ou escamadura do camuri'. 

M.q . camurupirn, ca1nurupi, camuripi e ca1nurapi (q .v. ), diz-se 
de urna casta de pebre do salgado. 

CAMUT ANGA - rua. Tijuca (7.0 Distr., 16.ª Circ.) . Ant. VII. 

ETIM. (a) ca (crista) mutanga == mytanga (vermelha) - 'a crista 
vermelha>. 

cá == caá (mato, fólha) mutanga == mytanga (vermelho) -
'o n1ato vermelho'; 'a fólha encarnada'. 

M. q. camitanga, diz-se de urna espécie de vespa, e é topónimo 
também de Pernambuco. 

CANAPó - rua. Loe. Tijuca ·(7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. cana (chócho, fófo) pó == (m)bó (fibra, cipó) - 'o cipó fófo', 
'a fibra chocha'. 
-- cana (chocalhar, jogar) pó == (m)bó (mao, cipó) - 'chocalha 
na mao ou no cipó'. 

Pode significar também 'a mao fófa'. 
No caso de ser alterac;ao de canapá ( q . v .), diz-se da fruta da 

mangueira. 

CANDIR U - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ .). Ant. Bra-
silino. 

E TIM. cá == ca(r) (agredir, ferir, picar) ndiru == nduru (murulhar, 
rumorejar; tumulto, estrépito) - 'agride em tumulto'; 'dilacera com 
estrépido'. 

Diz-se da piranha (Vanddelia cirrhosa), pequeno peixe brwio
-vermelho, muito voraz e que acode em grandes cardumes ao cheiro 
de sangue, devorando o que sangra rapidamente, deixando apenas 
o esquel,eto. 
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CANDlúVA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
" A". 

ETIM. uandi == uuandy = guayandy (o azeite, o óleo) üva == yba 
(a planta, a árvore) - 'a planta do azeite', 'a árvore azeiteira' . 
-- uuandi == uuandy (o azeite) iuva == yuba (amarelo) - 'o azeite 
cu óleo amarelo', 'o dende'. 

CANJARANA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 
"J". 

ETIM. cajá == cayá (a fruta , cajá) rana (falso, nao verdadeiro) - 'a 
falsa cajá', 'o que se parece com a cajá'. 

M. q . cajarana, .diz-se de várias plantas da familia das l\ileliá
ceas (Cabralea can jarana) . 

CANGU<;;U - avenida. Loe. Campo Grande ( 14.º Distr ., 32.ª Circ.) . 
Ant. "K", trecho da atual Manuel Caldeira de Alva-

renga. 

ETIM. (a)cang(a) (cabe~a) ugu (grande, longo) - 'a cabe~a grande 
ou longa'. 

Nome de urna espécie de on~a pintada de cabe~a grande (Pan
thera onga). 

M. q. canguagu e jaquarete ( q. v. ) . 

CANHANGA - estrada do. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 33.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato, f16lha, ramo) n hanga (juntar, unir, entrouxar) -
'as fólhas que se fundem', 'as ramas entrosadas'. 

caá (mato, erva) anhanga (o diabo) - 'a erva do diabo', 'a 
mata dos duendos'. 

Nome de urna planta animada e odorífica (Ulyrystica Ulacro
Phila). 

CANINARÉ - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr. , 35.ª Circ.). 
Ant. Cinco. 

ETIM. canina (a cobra; a planta) ré (diferente, estranho) - 'a ca
ninana diferente'. 

canin(á) (a cobra; a planta) aré (que dá ou surge em qual
quer parte) - 'a caninana que dá ou surge em qualquer lugar'. 

Pode expressar também - 'a cobra verde'. 
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CANINDÉ - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato) nindé (separado, isolado) - 'separado ou isolado 
no mato'; 'embrenhado'. 

caní == cany(n) (tisnado, ret!nto) ndé (suf. do pret.) - 'era 
tisnado', 'foi retinto'. 

Bode significar também - 'afadigado', 'extenuado', 'estafado'. 
Ave da familia dos Psitácidas, também chamada arari, araruna, 

arara una e araúna ( q. v. ) , e considerada urna das mais lindas da 
espécie; arara de cor azul ferrete e amarelo. 

M. q . caniné, designa também um rio e urna cida:de do Piaui. 

CANiú - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. caní (seco, murcho) iú == yú (espinho, ponta, farpas) - 'o 
espinho seco', 'farpas ou bico murcho (as)'. 

caá (mato, fólha) niú == n(d)yú (espinho) - 'o mato de es
pinho'; 'a fólha espinhenta'; 'o espinheiro'. 
-- can == can(g) (arma~áo) niú == n(d)yu (espinho) - 'a arma
ºáo de espinho'; 'o espinho armado'. 

can(á) (frouxo, folgado; jogando) yu(g) (podre, mole) -
'chócho', 'molengo', 'capenga'. 

Pode significar ainda - 'o galho podre ou mole'. 
No caso de ser altera~.áo de caneo, diz-se da 'estafa', 'do amole

cimento', do 'cansac;o'. 
M . q. candiu e c.aneú ( q. v. ) , é topónimo também da Bahia de 

Todos san tos. 

CANTA - rua. Loe. Penha ( 11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato. fólha) antá == átá (duro, rijo) - 'o mato rijo', 
'a fólha dura, resjstente'. 

ca (casca, codea) antá (duro) - 'a casca dura', 'a códea en
rij eci<la'. 

Pode significar ainda - 'o caroc;o, cerne ou amago duro'. 
No comum, diz-se da fólha do 'ubim' ou de 'arimá', da qual se 

extraem fibras para peneiras. 
M.q . cata, é nome de urna planta da familia das Morantáceas 

(1'dorotagna contractum). 

CANUMA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., .26.ª Circ.). Ant. "C". 

ET1M. cañu == caá-nhu (a erva campestre; o feno, a palha, a grama) 
má (feixe, rOlo, amontoado) - 'o feixe de feno', 'o rólo de palha'; 
•o palheiro', 'o monte de grama', 'o grameal'. 
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-- cañú == caá-nhu (a campina, o prado) imá == ymá (velho, an
tigo) - 'a antiga camp!na', 'o velho prado', 'onde foi mato'. 

Pode derivar-se também de caá-num(b)a significando - 'o mato 
brocado', 'o campo limpo'. 

CANU1'AMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. cunhá (mulher) tama (pátria, aldeia) - 'a pátria ou aldeia. 
das mulheres'. 

cañu == caanhil (campo, campina) tama (regiáo) - 'a regiao 
dos campos'; 'a terra ou país das campinas'. 

CAOBI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. Angélica. 

ETIM. caá (mato, fólha) obi (azul, verde) - 'a fólha azul', 'o mato 
verde', 'a erva anilada'. 

caá '(mato, fólha) obi (molhado, úmido) - 'o mato molhado, 
úmido'; 'a f.olha orvalhada ou intumescida'. 

M. q . caubi, caiubi e caiobi (q . v.) . 

CAPARAó - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. Servidáo. 

ETIM. caapara (a verga, a vergóntea flexível) oó (grosso) - 'a verga 
grossa', 'o vergáo'. 

caapara (a fólha dobrada, afunilada) oó (espesso, encorpado) 
-- 'a fólha afunilada encorpada', 'o caapara compacto'. 
- - capará == caá(m) pará (mato variegado) ó = o(c) (o que tapa, 
cobertura; fronde) - 'a fronde multicor', 'a copa polimorfa', 'o ta
pume ou coberta de fólhas coloridas'. 

Diz-se no comum da fólha larga em forma de funll e que é uti
lizada como copo. 

CAPEBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. F.s-
trada Itapema ( q. v. ) . . 

ETIM. caá (mato, erva, fólha) peba == pe(m)ba (chato, rasteiro) -
"o mato baixo'; 'a erva rasteira'; 'o capim batido'. 

M. q. capema, capeva e capéua ( q. v.), diz-se da planta da fa
milia das Piperáceas (Pipperrohrii), também chamada pari-paroba 
€ cipó-áe-cobra. 

CAPENHA - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. caapü (erva, palha) enh~ == ec~ (panso, aderente; sObre) -
-a palha pensa, derreada', 'sObre o caplm'. 
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-- caapé (no mato) nhean(g) (crescer, brotar) - 'cresce ou brota 
no mato·'. 
:--- capé == caapé(b) (mato rasteiro) nhlí == nh(a)a(ng) (flora
~áo) - 'a flora~áo de mato baixo'; 'o mato que cresce ou brota 
rasteiro'. 
-- caape (no mato) nheang (sombras) - 'a sombra do mato'. 

.CAPIBERIBE .- rua. Loe. Centro (l.º Distr., 15.ª Circ.). 

ETIM. capibar(a) == capiuar (o come capim, a capivara) ibe == ype 
(no río) - 'no rio das cap!varas'. 

M.q. oapibaribe e capibaripe (q.v.), é nome também de um 
rio de Pernambuco .. 

CAPINTUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Trés. 

ETIM. capim (o capim, a grama) tüba == tyba (sitio, lugar) - 'o 
sitio do capim', 'o lugar do pasto'; 'o capinzal', 'a pastagem', 'o pa
lha~al', 'vergel'. 

M. q. capituba, capitiba e capituva ( q. v. ) . 

CAPIRANGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato, erva, fólha) piranga (vermelho, pardo) - 'o mato 
vermelho', 'a fOlha encarnada'. 

Diz-se também de um molusco da famíHa dos Venéridas. 

CAPITU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Vinte. 

ETIM. capi( (o capim, a grama) til(g) (queimado, chamuscado) -
'o capim queimado', 'a · palha chamuscada', 'a grama enegrecida'. 

caá (mato, erva) pitu == pitu(b) {untar, tingir) - 'a erva de · 
untar ou de tingir'. 

No caso de ser contra~áo de capituba (q. v.) equivale a capin
tuba (q. v.). 

M. q. capituna e capiuna, diz-se da erva escura, da grama ou 
capim escuro. 

Nome de um personagem de ficc;áo criado por Machado de Assis. 

CAPITUJ - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Trinta do Jardim Carioca. 

ETIM. capitu (a grama) i (miúda) - 'a grama miúda', 'o capim fino'. 
capí (o capim) tui == tuy (molhado; queimado) - 'o capim 

queim;:tdo', 'a grama molhad.a, orvalhada'. 
Pode significar também 'o capim esbranqui~ado'. 
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CAPITUV.A - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. "M''. 

ETIM. capii (o capim, a grama) tüva == tyba (sitio, lugar) - 'o sitio 
do capim'; 'o capinzal'; 'palharal'. 

capii (capim, grama) tuva == tuü(b) {escuro, enegrecido) -
'o capim escuro'; 'a grama enegrecida'. 

M. q. capituba, capitib:a, capintiba, capintuba, capintiua e ca
pitiua ( q . v. ) . 

CAPIVARI - rua. Loe. Penha (11.º Dist.r., 25.ª Circ.) . Ant. Escorrega. 

ETIM. capivar(a) == capibar(a) (o animal, capivara) i == y (rio) 
j ' 

-- 'o rio das capivaras'. 
-- capivar(a) (a capivara) i == im (pequeno) - 'a pequena capi-
vara', 'a capivarinha' - alusáo a determinada espécime do animal 
erbívoro ( Hydrochoerus), de tamanho menor do que o comum. 

' ' 1 

M. q. capibari e capiuari ( q. v.), é .nome também de um rio de 
Sáo Paulo, afluente do Tiete, e de urna cidade do Estado do .Rio 
a.e Janeiro. 

CAPOAVA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. caá {mato, fólha , ramag·em) poáva == poaba {cobertura, tapa
gem) - 'a cobertura de mato ou de ft>lha'; 'a · tapagem de ramos', 
'a ramagem compacta que dá sombra'. 
-- capó == caapó (o que é do mato) abá (homem, gente) - 'o 
homem ou gente do mato'; 'o mateiro', 'o caporreiro'. 

M. q . capoaba, capuaba; capuava e capuaua ( q. v. ) , diz-se da co
berta de fólhas que serve qe abrigo provisório aos roceiros. 

CAPOEIRA - estrada da. Loe. Campo Grande· (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato) poeira ::::;: puera (extinto) - 'o mato extinto', 'o que 
foi mato'. · · 
-- caá {mato) pu-ere (desbastado) - 'o mato abaixado, desbastado'. 
:--- có (ro~a, roc;ado) púera (velho, abandonado) - 'a roc;a velha 
ou abandonada•. 

Frederico Edweiss admite para o étimo o significado de - 'mato 
renascido'. 

Nome que se dá a urna ave da familia dos Jasianidas (Odondo
phorus capueira). 

M. q. capueira ( q. v. ) , é em Sáo Paulo designac;áo de acidentes 
orográficos. 
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CAPUQARA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Luisa 
Fortuna. 

ETIM. capií (o capim, grama) qara (partícula pospositiva) - 'a ca
pina', 'a monda', 'a lin1pa da planta<;áo'. 
--- caá (mato, erva) pu(i)cara (capinador, desbastador) - 'o mon
dador ou segador do capim'; 'aquele que faz a limpa das planta<;oes'. 

No caso de ser corruptela de capicurá, o que é muito freqüente 
em dic<;oes con10 esta, diz-se da semente da erva, do capim. 

CAPUENA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa Elza Ribeiro. 

ETIM. capü (capim, grama) ena == en(d)a (assente, pousado) -
'assente ou pousado na grama'; 'o que está sóbre a grama'. 
-- caá (mato) puena == poena ( armadilha) - 'armadilha ou es
pera no mato'; 'a arapuca'. 

CAPURr - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. caapo(r) (morador ou que é do mato) ri (neg.) - 'o que náo é 
do mato'. 

caapo(r) (da mata) r' i == r"y (r1o) - 'o rio da mata'. 
caá (mato) puri (o que vem, procedente) - 'o que vem ou 

procede do mato'. 

CARABU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. cará(b) (a erva ou fólha hirsuta) bú .:::: bu(r) (emergir, 
sair da água, brotar) - 'o cará que emerge'·, 'a erva ou fólha hir
suta que aflora a superficie das águas'. 
- - uara == guara (o individuo) b'u (roxo; escuro) - 'o individuo 
roxo ou escuro'. 

Espécime de abelha ( ll! elipona nigra); árvore da familia das 
Leguminosas (Peltogyne discolar), também ~hamado p.au-violeta. 

Pode significar também - 'o que flui ou emerge'. 

CARAGUATA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). Arit. 
Trecho da A venida Monsenhor Felix. 

E'.rIM. carauá (a bromélia, caroá) atá (duro, forte, resistente) - 'o 
caruá duro ou forte', 'a bromédia de fibra resistente'. 

Nome de plantas da familia das Bromeliáceas ( Ae,chumea, Bilber
gia, Cryptanthus, Diekia, etc.). 
-- cará == cará(r) (dextro, hábil, ligeiro) guatá (andar, caminhar) 
'o que é hábil no andar'; 'o que anda ligeir'"> ou conhece os caminhos'. 

M. q. caruatá, croatá, caragoatá e craguatá, designa em Sáo 
Paulo urna ramificaQáo da Serra Negra, no municipio de Amparo. 
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CARAJBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "!". 

FTIM. carayba(e), adj. - 'forte', 'duro', 'valente', 'sábio', 'astuto', 'sa
grado'. 

N ome de urna grande familia lingüistica americana, a qual 
pertencem muitas tribos do Brasil; alusivo aos indios dessa fillaQáo 
linguistica. 

Apelido que os indios caraibas aplicaram aos espanhóis, e que 
éstes supuseram ser designativo daquele povo. 
~- cará(i) (arranháo) iba == yba (árvore, has.te, tronco) - 'a á.r
vore do arranháo'; 'o tronco áspero', 'a haste fragosa'. 
- - cará == (a)cará (cascudo, escamoso) iba == yba (árvore) - 'a 
árvore casicud.a ou escamosa'; 'a acaraibelra'. 

Planta da familia das Borragináceas (Códia calocephala) e das 
Bignoniáceas, no Nordeste (Tabebuia caratba). 

M. q. guaraiba, carauba e acaraibo, diz-se em geral da árvore 
de casca encorpada e fólhas amarelas como as do pau d'arco e 
que servem de pasto aos veados. 

CARAIPÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Dez. 

ETIM. cará == (a)cará (o peixe) ipe == ype (no rio) - 'no rio dos 
acarás', isto é, do peixe da familia dos Ciclidas, do qual há nume
rosas espécies. 
- - cará (a gar~a) ipé == ype(g) (bate n'água, nadador) - 'a gar~a 
que bate n'água'; 'a ardea nadadora'. 

cará == (a) ca.rá (o peixe) ipe (descamado, descascado) - 'o 
acará descamado', 'o peixe liso, sem escama'. 

Pode aludir também a gar~a (Pilherodius pileatus), muito abun
dante na Amazónia, e de cujas penas faziam os indios ornamentos 
para a cabeQa. 

M . q. caraupe, carajipe e caragibe ( q. v.). 

CARAJAS - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. De
zesseis. 

ETIM. cara(i) (arranhar) já == yá (o que é de hábito) - 'arranham', 
'tem por hábito arranhar'. 

Diz-se do •gato', do 'tigre', do 'rato'. 
-- cara(r) (destro, hábil) já == yá(h)a(r) (o que faz ou age) -
'o que faz ou age com d.es.tresa'; 'o ágil', 'o habilidoso'. 

Nome de urna tribo indígena de Goiás e alusivo aos indios dessa 
tribo, que primitivamente se chamariam anhá, isto é - 'os contrá
rios', 'os adversos, opostos ou repelidos', e apelidados carajás pelos 
seus vizinhos desafetos. 

Pode significar também - 'os mais destros, hábeis ou espertos'. 
M. q. caraiá, foi urna das antigas denominaQoes da Ilha do 

Governador. 
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CARAMURU - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. caramuru, s.m. - a salamandra; anfibios urodelos (Lepidoro
sirum paradoxa); enguia. 

Na mitologia é o génio que governa o fogo e vive néle. 
Etimologicamente admite-se a interpretagáo: cará ( cilindriforme 

e óco) muru (interj. terrivel, fantástico, dos diabos) - 'o cará ter
rivel, dos diabos' - alusáo ao bacamarte de Diogo Alvares, cuja 
detonagáo e derrubada de urna ave com o tiro, causara estupe
fagáo aos indios, arrancando déstes as exclamagoes: cará-muru! cará
u1nru! Abá-tá-tá! Abatatá - 'cará dos diabos', 'homem do fogo'. 

Tem-se dado ao étimo a tradugáo também de - 'o que manda 
muito', 'o senhor poderosi.ssimo', - o que nos parece táo fantasioso 
quanto a interpretagáo literária de Santa Rita Duráo. 

Na tradigáo histórica Caramuru é o nome que os tupinambás 
da Baía de Todos os Santos deram ao legendário náufrago que casou 
com a índia Paraguai;u. 

CARANDA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Cire.) . Ant. trecho da 
ru~ do Tijolo, também conhecida por Travessa Maria 

Pinheiro. 

ETIM. cará (a)cará (escamoso, felpudo) (a)ndá == (e)ndá(r) 
(aquéle que é) - 'aquele que é escamoso', 'o que é felpudo' . 

M .q. caraná, diz-se da palmeira (Cupernicia cerifera), também 
chamada carnaúba. 

CARANDAJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Ar-
minda. 

ETIM. carandá (a palmeira, carandá) i (pequeno) - 'o pequeno ja-
carandá', 'jacarandazinho'; 'a pequena palmeira jacarandá.'. · 
-- carandá (a palmeira) í == y (rio) - 'o rio dos carandás'. 

No caso de derivar-se de yacaranda-ib, diz-se do pé de jacaran
dá, 'a carnaubeira'. 

CARANGOLA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. 
Caminho G. 

Parece-nos de procedéncia africana. 
Em Minas Gerais é nome de urna ci<lade. 

CARAPEBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "A". 
ETIM. cará == (a)cará (o peixe) peba (chato) - 'o acará. chato'. 

Nome de um peixe da familia dos Encinostomidas (Eugerres 
rhombeus). 

M.q. acarapeba, acarapeua, acarapeva, carapeva e carapéua (q.v.). 
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CARAPIA - estrada do. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 33.ª Circ.). 

ETIM. cará == (a)cará (o peixe, a planta) piá (manchado, pintado, 
nodoado) - 'o acará [peixe, planta] pintado, manchado ou no
doado~ . 

Como substantivo expressa - 'trogo', 'peda~o', 'sobra', 'tora'. 
Planta da familia das Malváceas (Sida macrodon). Idem, da 

familia das Moráceas, do género Dorstenia. 

CARAPINIMA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. cará == (a)cará (peixe) pinima == pinyma (sarapintado, sar
nento) - 'o acará sarapintado'; 'o peixe sardento'. 

CARATINGA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. 
"N" .&. • 

F.TIM. cará == (a)cará (o peixe, a planta) tinga (branco) - 'o acará 
branca' . 

Nome que se dá a um peixe semelhante ao carapeba, a uma 
planta da familia das Discoreáceas e ao sagui (Hapale leucocephala). 

--- uará (a gar~a, guará) t inga (branco) - 'a gar~a branca'. 
Em Minas Gerais é nome de urna cidade. 

CARAúBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Cire.) . Ant. To-
cantins. 

ETIM. cará == (a)cará (cabelo de cabe~a, cabeleira; penacho) (y)uba 
(amarelo) - 'o cabelo ruivo', 'a cabeleira lour.a', 'o penacho amarelo'. 
-- acará (o peixe) yuba (dourado) - 'o acará doirado'. 
-- cará == (a)cará (cascudo, escamoso) üba == yba (árvore) -
.-a árvore cascuda', 'o tronco áspero', 'a haste espinhosa'. 

M. q . acarajuba, carajuba, caraiuba, guaraíba, guaraíua, uaraiua, 
caraíba e caraiua (q . v.), designa urna planta da familia das Bigno
niáceas ( Jacaranda copaia). 

CARAúNA - rua. Loe. Campo Gran<le (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"D" e "7". 

ETIM. (a)cará (o peixe, a planta) una (préto, escuro) - 'o acará 
preto, escuro' - alusao a casta de peixe, vulgo barbeiro, e a planta. 
-- (a)cará (o plumacho) una (préto, escuro) - 'o plumacho préto', 
'o penacho escuro'. 
-- cuará (a gar~a, guaicará) una (préto) - 'a gar~a preta'. 
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Nome de urna ave ribeirinha de bico Longo encurvado e plu
magem denegrida ( Plegadis guarauna). 

M. q. uacarauna, craúna e acara una ( q. v. ) , é topónimo também 
de Pernambuco. 

CARIA·QA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. Nilza 
de Freitas. 

ETIM. cari == (a)cari (o peixe guacari) a{)á == aga(b) (lugar, modo 
e tempo de tomar) - 'a época ou lugar de pescar o guacari', 'a pes
caría do peixe acari'. 

CARIBU - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. Ca-
minho do Bonifácio. 

ETIM. cari == (a)cari (o peixe) bu == (m)bu (soar, batida, borbu
rinho) - 'a pancada ou bulha do guacari'. 
-- cari :== (a)cari (o peixe, guacari) bu(r) == (m) bu(r) manan
cial, vertente) -. 'a vertente, fonte ou manancial do acari', isto é, 
do peixe também dito guacari. 

M. q. acaribu, guacaribu e uacaribu ( q. v.) . 

CARICó - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Quatro. 

ETIM. carií (índios que habitavam a atual cidade de Niterói) có == 
có(g) {apoio, €steio, arrimo) - 'o apoio, esteio ou arrimo dos cariís'. 
-·-- carií (os índios) có (ro~ado, sustento) - 'o ro~a;do, planta~áo 
ou sustento dos cariis', isto é, dos primitivos dominadores do sitio 
onde se erigiu a capital do vizinho Estrudo do Rio de Janeiro. 

Nome também de um morro situado na ll1ha do Governador. 

CARIJó - rua. Loe. Méier (9.<> Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. caray-yó - 'tirado ou descendente de branco', 'procedente de 
europeu~. 

Antiga denominaºáo dos guaranís que ocupavam a regiáo si
tuada entre a Lagoa dos Patos e Cananéia. 

Diz-se também de urna casta de cipó, de urna espécie de gaviáo 
do genero Milgavo e do gálináceo, dito pedrez, ave salpicada de 
branco e preto, a se1nelhan~a, talvez, da indum.entária, senáo mesmo 
da tatuagem a moda dos indios carij ós. 

CARIMA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. Tra
vessa Parintins. 

ETIM. cari1ná, s. e. - bólo de massa de mandioca puba; bebida re
frigerante feita com água, mel de abelha e farinha, espécie de chibé. 

.. 
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care (cerco, cerca) imá == im(b)á {gado, anima1) 'o cer-
cado dos animais', 'o curra!'. 
-- care (arco, arcado, curvo) má (feixe, rolo, atadura) - 'o feixe, 
rólo ou liame do arco'. 
-- caray (o cristao) imá == ymá (antigo) - 'o antigo cristáo', 'o 
Já convertido ou batizado'. 

Diz-se também da pelagem bovina e de urna praga que ataca 
o algodao. 

No caxuiana dio Caribe designa o 'sagüi'. 
No caso de ser contra~ao de cariamá~ alude a. festa da puber

dade das donzelas nativas. .. 
Na toponimia paraense é nome de um lago situad.o nas proxi-

n1idade.s da confluencia do río Tremembé com o Mapuera. 

CARINDIBA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. Trav.essa Dois. 

ETIM. carái == caardi (mato ou fOlha áspero (a) ) andiba == an-ndib 
(cerrado) ·- 'o cerrado frag¡oso', 'o folharal espinhoso'. 
-- cardi (mato áspero) diba == tyba (lugar, sitio) - 'o lugar de 
mato áspero', •o sitio do ·cacto', 'o espinheiro'. 
-- caru (comer, alimentar-se; comiláo) ndyba (lugar de ou onde) 
- 'o lugar de comer', 'onde se come'; 'sitio ou terra d.os glutóes'. 

Pode aludir também ao lugar onde se encontra o peixe acarí 
em abundancia. · 

No comum designa urna planta da familia das Verbanáceas 
( Aegyphila arboreceus). 

CARINHANHA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
Estrada Nove Horas. 

ETIM. cari == ( a)cary (o peixe) nhanhá (que corre, veloz) - 'o acari 
veloz', 'o peixe que nada rápido'. 
-- caru (comedor; alimentar-se) nhanhá (apressadamente) - 'o 
comedor veloz', 'o que come as carreiras, velozmente'. 

CARIOCA - rua. beco e largo. Loe. Centro (l.º Distr., 6.ª Circ.) 
estrada. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Cire.). 

gentilico dos naturais e habitantes do Estado-Cidade do Rio 
de Janeiro. 
-- serra e morro integrantes do Maci<;o da Tijuca. 
-- rio da bacía da Guanabara, com nascentes na serra da , 
e· de onde primeiro se canalizou água para abastecimento da cidade. 

antiga Iagoa situada no lugar onde é hoje a Pra~a Duque de 
Caxias. 
-- antiga ilha hoje ligada ao continente, na qual se fortificou Es
tácio de Sá para fazer face aos tamoios estabelecidos na Ilha dí> 
Gato, hoje Governador. 



102 J. ROMÁO DA SILVA 

ETIM. cari == (a)cary (o peixe) oca (casa, maloca) - 'a casa do 
acari', 'o cóvo do peixe'. 
- - cari(b) == caray(b) (caraíba, branco, europeu) oca (casa) - 'a 
casa dos caraibas', isto é, dos brancos europeus, que entre os indios 
er...tend:a-se também como 'cristáo', 'mandáo', 'astuto', 'sábio'. 

(i)cari == (y)cari (o que manda ou determina; o mandáo) oca 
(casa) - 'cas~ dos que mandam ou determinam'; 'residencia dos 
mandoes'. 

Alusáo, talvez, a casa forte de Gon~alo Coelho edificada a foz 
do rio Carioca. 
- - carií (tribo indígena) ocá == oca(r) (cercado; cerco, reduto) -
'o cerco ou r.eduto dos cariis'. 

Alusao a estacada dos indios que primitivamente ocuparam o 
sitio onde atualmente é a cidade de Niterói. 

CARIRí - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Trecho da 
Estrada do Saco. 

ETIM. car (chegar-se, unir-se, aproximar-se) rire (depois, após) -
'chegados depois', 'unificados mais tarde'. 
- - cá -== caá (mato, fólha) rirí == ryry (agitado, agitar-se, trémulo, 
convulso) - 'agita-se no mato'; 'move-se ou treme na fólha'; 'a 
fólha agitada'; 'o mato convulso'. 
- - car (unir-se, grudar-se) iri == iry (cacho) - 'unir-se no cacho'; 
'gruda-se na penca'; 'os coquilhos'. 

Tem feito proceder o étimo de quiriri, traduzindo-o por - 'ta
citurno', 'silencioso', 'caladáo', 'macambúzio'. 

Nome de numerosa nagao selvagem que outrora ocupou grandes 
extensóes do Brasil, dilatando os seus dominios da Bahia para o Norte, 
concentrando-se mais tarde no Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Pernambuco) . 

Designa também urna variedade de vegetagáo de caatinga. 
Nome de um rio e de urna chapada situados na Regiáo Nordeste 

CARIUS - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
Francisca e do Po~o. 

ETIM. cari (caraiba; europeu, cristáo) yub (amarelo, louro) - 'o 
caraiba ruivo', 'o cris tao ou europeu louro'. 
-- (a)cari (o peixe) iú(b) == yú(b) (dourado) - 'o acari dourado', 
'o peixe amarelo'. 

cari == (a)cari (peixe) u == una (preto) - 'o acari préto'; 'o 
peixe escuro'. 

cari (o peixe) ú (comer) - 'comer acari', 'o peixe que se come'. 
M.q. cariúa, é urna das formas designativas do homem branco 

pelos tupis. 
No caso de ser corruptela de curi-yú ou ycuriu, diz-se da cobra 

tragadora, também chamada jibóia e mboiguagu ( q. v. ) . 
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CARNAúBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. caraná == caran(d)á (a palmeira, carandá) (i)úba == {y) uba 
(amarela) - 'o carandá amarelo'. 
-- caraná (a palmeira) üba == yba (tronco, árvore, haste) - 'o 
tronco do caraná' ; 'a haste da palmeira caranda'; 'o carandazeiro'. 

M. q. carandaúba, caranaiba, caranatua ( q. v. ) , diz-se de urna 
casta de carandá de terra firme e de tamanho menor do que o 
comum do brejo. 

CAROBA - estrada da. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. caá ( fólha, palma) roba == rob (amargo, amargoso) - 'a f ólha 
amarga', 'a palma amargosa'. 
-- caá (mato) r 'oba == r'ob (que eontém fólhas) - 'o mato fo
lhudo', 'o folharal'. 

Diz-se de várias plantas medicinais da familia das B,ignoniá
ceas, genero jacarandá, e a que no Maranhao dáo o nome de papa
rajuba, paparaíba e paparaúba (q. v.). 

CARDEN - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Felix e 
Dina Alves. 

ETI M. caro(ba) (a caroba) e·n (sápida, adocicada) - 'a caroba sá
pida', 'a papajuba adocicada'. 

CARUARU - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). Ant. Tres. 

ETIM. caruá(r) (boubas, sarnas, comichao) rú(r) (conter, trazer) -
'o qne traz coceira', 'o que contém o vírus da bouba'; 'a peQonha'. 

Diz-se dos insetos virulentos que se incrustam nas cascas das 
árvores e se infiltram nas águas, transmitindo doenQas as plantas 
e aos animais. 
- - caru(ar) (o que come) aru (sapo) - 'o comedor de aru [sapo]'. 
- - carua(r) (o inseto virulento) rü == ry (rio) - 'o rio dos acaruás', 
isto é, dos insetos virulentos transmissores de doen~as infecciosas. 

Parece-nos de procencia galibt. 

• 
CARUATA -- rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. '7". 

ETIM. carua(r) (o inseto peQonhento) (e)tá (muito, em abunda.ncia) 
- 'muitas caruaras', 'a enxovia de caruras' - alusao as colmeias da 
abelha de mel nocivo ou ao ninho das formigas peQonhentas, assim 
também chamadas. 
-- curuá (a cotinga) (e)tá (muito, em abundancia) - 'abunda.ncla 
resistente'. 
-- curuá (a catinga) (e)tá (muito, em abundancia) - 'abundancia 
de cotinga' - alusáo ªº pássaro ou a palha do papiri. 
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Diz-se da palma (Attalea Spectabilis), usada no sertáo para 
cobertura de casas. 

No caso de ser contracáo de carauatá, alude a bromélia de fibra 
resistente ou ao peixe dito também cruatá. 

CARUMBÉ - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Nova dos Macacos. 

ETIM. carli (redondo, arcado) mbé (chato) - 'redondo chato', 'curvo 
e achatado>. 

cá (casco) ru (ter, conter) mbé (chato) - 'o que tem casco 
chato'; 'o de casco achatado'. 

Diz-s-e do jabuti, devido a forma do casco, de urna espécie de 
cesto e da gamela. 

M. q. carumé, carumbé, corumbé e carambé ( q. v. ) . 

CARUNA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato, fólha, erva) runá (enegrecido, tisnado) - 'o mato 
escurecido', 'a fólha que empretece'., 'a erva tisnada'. 

ca (casco, ·crosta, códea) runa (listado de negro) - 'a casca 
ou crosta de listas escuras', 'a codea malhada de pret-0'. 
-- cará == (a)cará (o peixe, a madeira) una (preto, escuro) - 'o 
acará préto, escuro'. 

M. q. curuná ( q. v . ) , diz-se da aranha caranguej eira, Mygale. 

CATANDUVA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Maria Adelaide. 

ETIM. catan == caatli (mato firme, fólha rija) duva == dyba (lugar, 
sítio) - 'o lugar de mato firm·e ou rijo', 'o sítio das fólhas duras'. 

Diz-se também do cerrado e dos terrenos secos onde medram 
as Cactáceas. 

M . q. catanduba, catandiba, catandiua, catanduba ( q. v. ) , é to
pónimo também do Ceará, de Minas Gerais, de Sao Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Gran~de do Sul. 

- .. 
CATEN DA - pra.;a. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . 

ETIM. cá == caá (mato) tenda(b) (modo de ser ou de estar) 
'mantém-se no mato', 'vive embrenhado'. 
-- ca (casca, crosta) tenda(b) (modo de ser) - 'é de ou tem 
casca'; 'a castanha', 'o caramujo', 'o caranguejo'. 
-- ca (casca, crosta) tenda(b) (modo de ser ou de estar) - 'tem 
ou é de casca', 'encrusta-se na crosta'. 

I 
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CATETE - rua e largo. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 8.ª Circ.). -
campo. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 

antigo braco do rio Carioca que irrigava terrenos do atual 
bairro do 
-- antigo palude situado no lugar onde é hoje o Largo do Machado 
e que se espraiava até a base do Outeiro da Glória. 

ETIM. caá (mato, fólha) tete (real, grosso, grande, compacto) - 'a 
mata real', 'o mato grosso', 'a fólha grande', 'o matagal' 'o folharal'. 

Nome do suntuoso ed!fício que foi residencia do barao de Nova 
FriburgJo, torinando-.se depois Paláeio da Presidencia da República 
no Rio de Janeiro. 

CATIARA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

l!!TIM. cat?. (mau cheiro, fedor) a.ra == ~ara (que, o que) - 'o que 
fede', 'o fedorento', 'o mau cheiro', 'o mOfo', 'o bolor', 'a catinga'. 

catí == caaty(ng) (o mato branca, o arbusto cinzento) ara (o 
fruto, a espiga) - 'o fruto ou espiga do cati', isto é, do arbusto da 
familia das Sap~.náceas (Kyllinga tricepe). 
-- caá (fólha) tiara == tyara (que nasce ou br-0ta) - 'o que nasce 
ou brota na fólha'; 'a espiga do milho'. 

caá (mato) tiara == ty(h)ara (que embaraca ou enlaQa) - 'o 
mato que embara~a ou enla~a'; 'o cipoal'. 

CATIMBAU - rua. ·e praia. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 
35.ª Circ.). 

ETIM. caá (mato, fólha) tymbá (alvaeento, muito alvo) - 'o mato 
branquíssimo', 'a fólha alvacenta, clara'. 

caá (fólha, erva) tymbó (fumo, incenso, cheira, exalacao) -
'a fólha do fumo ou do incenso', 'a erva d.o cheiro ou de exalar'. 
-- catí == caaty(ng) (mato branoo) mbaú (que se come, de comer, 
comida) - 'o mato branco que se come'; 'a fólha branca que alimenta'. 
· Pode significar também - 'o mato · cinzento ou enevoado'. 

M.q. catimbó, diz-se da mandinga e do cachimbo de umburana. 

CATIRJ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Camt
nho Belo. 

ETIM. cat?. (mau cheiro, fedor) r'i == r'y (liquido) - 'o liquido fedo
rento', 'o rio da catinga'. 

caá (erva, mato) tirí (arrastar-se, ir de rastos) - 'o mato 
ou erva que se arrasta'. 

Alusáo a planta rasteira, a gramínea trepadeira. 
-- caá (fOlha) tiri (escamada) - 'a fOlha escamada, dentosa'. 

Pode significar também - 'o casco que se arrasta', 'o Jabutl'. 
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CATOLÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. III. 

Mesmo que catulé, é vocábu1o com que no sertáo se designa a 
palmeira Atalea humilis, também chamada jerivá (q. v.). 

Há dúvida, porém, sObre a sua procedencia. 

CATUA - prac;a. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. Jequiri e 
Matinoré. 

ETIM. catu (bom, bem) á (apoc. de har, agente da ac;áo, o que faz) -
'o que faz bem', 'o que é bom'. 
·- catu (bom, excelente) á == á(ba) (cabelo) - 'o bom cabelo'. 
-- catu (bom) á (contr. de ar, dia, tempo, atmosfera) - 'bom dia', 
'bons ares'. 
-- catu (bom) á (amigo, companheiro) - 'o bom amigo', 'o bom 
companheiro'. 

No caso de ser contrac;áo de catuaba, é nome comum a vegetais 
da f amília das Bignoniáceas ( Anoemopaegna mirandum), dizendo-se 
também do homem forte, potente. 

Como contrac;áo de acatuá, significa - 'a direita', 'do lado 
direito'. 

Admite-s,e ainda a procedencia de caá-tuá, significando - 'o 
mato taludo'. 

M.q. catuara, diz-se - 'o bondoso'. 

CATUJí - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª ·Circ.). 
Ant. "A". 

ETIM. catu (bom) ji == gy (rio, água) - 'o rio bom', 'a água boa', 
'aguada excelente'. 

CATU1vIBI - rua. largo e bairro. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 16.ª 
Circ.). 

-- rochedo situado nas proximidades da lagoa da Tijuca. 
antiga denominagáo do rio Comprido que também se chamou 

Iguagu. 

ETIM. caá (mato, fólha) tumbi == tumby (roxo, violeta) - 'o mato 
roxo', 'a fólha azul-violeta', 'a erva azulada'. 
-- caá (mato) tumbi == tumby (lombo, falda) - 'a falda ou bei
rada do mato'. 
-- caá (monte) tumbi == tumby (falda, sopé) - 'a falda do morro', 
'o sopé da colina'. 

M. q. catimbi, calumbi e carumbi, f oi denomina~áo de um tre
medal que existiu a margem esquerda do rio Tieté onde hoje é o 
bairro do Brás, na cidade de Sáo Paulo. 
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CATURAMA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.0 Distr., 16.ª Circ.). Ant. 
Tra vessa Guaicuru. 

ETIM. catu == gatu (bom) rama (o que será ou há de ser) - 'o que 
há de ser bom', 'o que viirá para o bem', 'a bem-aventurani;a'. 
-- catu (bom, boa) rama (país, terra, pátria) - 'o bom país', 'a 
terra boa·. 

M.q. gaturama (q. v.), que tem hoje o sentido obliterado pelo 
uso popular. 

CATU RITÉ - rua. Loe. Campo Grande ( 14.0 Di.str., 32.ª Circ.). Ant. 
"C". 

ETIM. catu (bom, bem) r'ete (muito) - 'muito bem', 'muito bom', 
"ótimo', 'excelente', 'obrigado'. 

CAURg - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 9. 

ETIM. caú (a bebida, o vinho) ré (gósto, sabor) - 'a bebida gostosa', 
'a beberagem saborosa'. 

caú (a bebida) r'ee (adocicado, sápido) - 'a beberagem sá
pida', 'a bebida adocicada'. 

No caso de equivaler a caoré ou ca.ure, ahude ao menor e mais 
ousado dos gavioes (Hyptriorchis algiguzaris), e que tem por hábito 
atacar os pato:s, o mesmo talvez a que no taurepa dáo o nome de 
;galo da serra'. 

CAVATAS - rua. Lo.e. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Circ.). 

ETIM. cava == caua (caba, vespa) (e)tá (muito, em abundancia) 'a 
multidáo de abelhas', 'o enxame de vespas'. 

cav(a) == cau(a) (a caba, abelba) atá (fogo) - 'a abelha de 
fogo' - alusáo a abelha cuja ferrada provoca terrível prurido. 
-- caua ( colmeia no sentido analógico) tá (duro) - 'a colmeia 
dura, co,nstruída de material resistente'. 

Nome que se dá a urna casta de abelhas, que constról o seu 
ninho de um material consistente e fabrica um mel claro e saboroso. 

M.q . cauatá é, na forma cavetá, denominagao de um afluente 
do rio Tiete, em Sáo Paulo. 

CAXAl'IIBU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Bela. 

ETIM. cagá == caaga(b) (rompe ou vara mato) mbu == mpu (rumor, 
estrondo) - 'rumor que atravessa a floresta', 'o estrondo que re
percute no mato', 'o eco da mata'. 

Trata-se, provavelmente, de assimi1a~ao pelos nossos indios da 
expressáo africana s.emelhante, aplicada ao instrumento musical, 
'o bumbo', 'o tambor'. 

M. q. cachambu e ca<;ambu ( q. v. ) , designa também um morro 
e urna cidade balneária de Minas Gerais. 
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CEARA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . 

ETIM. ci == cy (tal e qual, sem.elhante) ará (arara, papagaio) 
'tal qual arara'; 'semelhante a papagaio'. 
-- cé == cé ( r) ( af eigoado a, amigo de) ará (arara, papagaio) 
'afeigoado as araras'; 'amigo dos papagaios'. 

Na forma substantiva, dir-se-ia da jandaiá, pequeno papagaio 
que vive em bandos e muito irrequieto, a voz onomatopaica dessa ave. 

Teodoro Sampaio admite - ce-ará - 'fala ou canta o papagaio'.. 
José de Alencar, como sempre fantasioso, no romance Iracema, 

traduziu - 'o canto da jandaiá'. 
Estas etimologias, como todas as demais que se conhecem, in

clusive as de Tomás Pompeu e do Barao de Studart, sao ainda, con
tudo, hipotéticas. E há quem supunha tratar-se pura e simplesmente 
de obliteragao da p,alavra saara, nome do famoso deserto, a que 
se -compararia a planicie árida do Estado nordestino. 

A denominagao foi aplicada primitivamente a um rio em cuja 
embocadura se estabeleceram os primeiros colonizadores da unidade 
federada dio Nordeste Oriental · deste nome. 

CE·CARI - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. cece (derramar-se, extravasar) r'i == r'y (rio, água corrente) 
- 'o rio que extravasa ou transborda', 'a água que se despeja ou 
se derrama'. 
-- <;ace (sair dos olhos) ri == r'y (fio d'água) - 'as lágrimas', 'o 
lagrimej ar'. 
-- ice · (a)cé (gente, pessoa) gari - gary (lágrimas) - 'lágrimas 
de gente'; 'gente que chora'; 'o chorao'. 

T·eodoro Sampaio admite - cegary - 'as lágrimas dos meus 
olhos'. 

CECJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. ce == (a)cé (gente, ser humano) et == cy (mae, origem) - 'a 
máe do homem', 'a origem da gente'. 
-- ce (meu, minha, nosso, nossa) (a)cí (dor, pesar) - 'a minha 
dor', 'o meu ou nosso pesar'. 

Nome de um personagem de ficgao criado por José de Alencar 
no romance O Gu.arani. 
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CEMBIRA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Quito. 

ETIM. cem (sair a parte, amputar-se) (e)mbira (sobra, resto) - 'o 
refugo'; 'o trogo', 'o bagulho', 'o pedac;o', 'o fragmento'. 
-- cé == ceé (vaidoso, enfatuado) mbira (gente) - 'gente vaidosa, 
enfatuada ou petulante'. 

Diz-se tambén1 do 'parido', 'do feto expelido do ventre da mu.lher'. 
Pode significar também o cipó 'adocicado' ou 'sápido'. 

M. q. cemira ( q. v. ) , é topónimo também do Amazonas. 

CERIBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Sera-
fim Ofredi. 

ETIM. ceri == cyry (o ciri) iba == yba (árvore, planta) - 'a árvore 
do ciri', 'o mangue'. 
~- ceri (pouco, apoucado) yba (árvore) - 'pouca árvore', 'escassez 
de plantas'. 
-- ce= ce(m) (brotar, florescer) yba, (árvore, planta) - 'a planta 
que brota', 'árvore florida', 'o ibá renovado'. 

CHAPECó -- ·estrada do. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. eg.apé (alumiar, clarear) ecó (ser ou estar) - 'estar a alu
miar', 'alumia', 'clareia', 'a clareira', 'a tocha'. 
-- ega (ólho, olhos) pecá (furado, vasado) - 'o ólho furado', 'a 
vista vasada'. 

Pode aludir também ao lugar onde o sol é freqüente. 

M.q. chapacó, vale como interjeiºáo, significando - 'vé.s!, 'olha!'. 
'repara!'. 

Macedo Soares admite a procedéncia do araucano, dando-lhe a 
etimologia - chape (tranga) co (água) - 'água de tranQa ou em 
trangas'. 

Em Santa Catarina é denominagao de um rio. 

CHAVANTES - travessa. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Cuiabá. 

indios do Brasil Central. Urna das trés tribos do grupo acué:s, 
pacificadas por Rondon. 

CHERENTES - rua. Loe. M'éier (9.0 Distr., 26.ª Circ.). 

Uma das tres principais tribos do grupo acués, ramo ocidental 
dos ges do Brasil Meridional e C·entral. 
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CHIBATA - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 D!str., 18.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. chii (o pintassilgo) ibatá == ybatá (o jequit~bá, o pau d'arco) 
- 'o jequitibá do chuí', 'o pau d'arco dos pintassilgos'. 

Alusáo a árvore que serve de pouso ao pássaro. 

CIERÉ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Capitáo 
Romário e Romário Muniz. 

ETrra. cií (o pequeno papagaio, o periquito) er·é (campo, pastagem, 
campina) - 'a campina dos periquitos', 'a grama dos ciis', isto é, 
dos pequenos papagaios a que os indios davam éste nome. 

COARACI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIIl..1:. coé (amanhecer) ara (dia) cy (máe, origem) - 'a máe ou 
origem do dia', 'a aurora', 'o despontar do sol'. 
- -- coara (o soJ, luz solar) cí == cy (máe, fonte , origem) - 'a máe 
do ~ol', 'a fonte da luz solar'. 

Teodoro Sampaio faz derivar o étimo de - co-ara-cy - 'a ori
gem deste dia', 'a máe deste dia', e - uara-cy - 'a máe dos viven
tes', 'o criador da gente'. 

M. q. guaraci ( q . v . ) , é no me que em tupi se dá ao 'sol'. 

COARI - travessa. Loe. Méier (9.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Marta 
da Rocha. 

ETIM. coar(a) == cuar(a) {buraco, furo, orificio) í (pequeno) .- 'o 
pequeno buraco', 'o buraquinho', 'o furo raso'. 
-- coar(a) == cuar(a) (buraco) í == y (água, rio) - 'a água da 
cavidade', 'o rio dos buracos ou furado'. 

Como oblitera~áo do étimo caribeu cuiari, diz-se d·e urna ca:Sta 
de arara vermelha. 

M . q . .cuari ( q. v . ) , é nome também de urna povoa~áo as margens 
do So:imoes, na Amazónia. 

COATl - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). Ant. Joáo da 
Mata. 

ETIM. coá == quá (cintura, colo) tí == tim (nariz, focinho) - 'nariz 
na cintura', 'focinho no colo'. 

Nome que se dá ao animal devido ao hábito de dormir encor
covado, com o nariz encostado na cintura. 

Teodoro Sampaio admit·e - quati - 'o que é riscado, ou lanhado', 
'o que traz riscas pelo corpo'. 

Pode significar também - 'o nariz ou focinho comprido ou pon
tudo', 'o narigáo'. 

M. q. cu a ti, cuati1n e qua ti, diz-se do mamif ero carnívoro da 
familia dos Procionídeos (Nasua narica). 

DENOMINA<;ÓES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 111 

COBÉ - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. das Mas
saroqueiras. 

ETIM. cobé, s. - 'a vida', 'a existencia', 'o existir'. 
Pode significar também - 'ei-lo', 'eis aqui', 'aqui está'. 

CODAJó - rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 11.ª Circ.) . Ant. Cinco 
e Um. 

ETIM. condaj == conday (mau, ruim, mal, maleficio) oó (gordo, car
nudo, polpudo) - 'o gordo mau', 'o carnudo péssimo'; 'a polpa ruim'. 

M.q. cadajós e cadaió (q.v.). 

COIRANA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). Ant. Doze. 

ETIM. (a)cói (pron. rel.) rana (parecido, simulado) - 'o falso ou fin
gido', 'o que simula'. 

cói (palrar., gorgear, resmungar) rana (parecido, similar) -
'parece falar ou gorgear', 'semelhante a murmúrio'; 'o falso gorgeio', 
'simulacro de resmungo'. 

Diz-se no comum do enciumado ou despeitado. 
Na forma substantiva é nome de urna árvore da famíl'ia das So

lanáceas, genero cestru1n. 

COEMA r L M d . ( 10 o n· t 28.ª C1'rc.) . Ant. "A". - ua. oc. a ure1ra . is r., 
' 

ETIM. coé-ma - 'a manhá', 'o amanhecer', 'o despertar do sol', 'a 
aurora,. 

COMANDA! - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. comandá == cumandá (a fava, feijáo) í == ini (pequeno, miúdo) 
- 'a favinha', 'o feijáo miúdo'. 
-- comandá == cumandá (a fava) oi (soltar-se, despren1er-se) -
'a fava que se salta ou que afrouxa'. 

M.q. cumundaí, comandoi, comandaí, camandai, comanaí, cumu
naí, diz-se no comum do 'mulungu' - planta e gráo da familia das 
leguminosas, subf amília Papilionácea ( Erythrina crista-gali). 

COMARI - rua. Loe. Gamboa (14.º Di.str., 32.ª Circ.). 

E'l'IM. cu (o órgáo palatino, a lingua) mori == m(b)ory (exc!tante, 
que dá euforia) - 'o que excita a lingua', 'o condimento que dá eu
foria'; 'a pimenta'. 

M. q. cumbarí, cumborí, cumari e cumori ( q. v.), diz-se da pi
menteira e da mostarda - planta da familia das Palmáceas (Astro
caryum vulgare); arbusto da familia das Solanáceas (Capsium fruc
tesceus). 
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COMBU - rua. Loe. Ilha do Governador ( 16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Vinte e um do Jardim Carioca. 

ETIM. cu (língua) mbu(r) (estálido) - 'o estálido ou tinir da lingua' 
Pode significar também - 'o freio da lingua', 'a língua refreada'; 

'a mordac:;a'. 
M. q . cumbu, cumbi, cumu, comu e cumi. 

CONDEúBA - rua. Loe. Tijuca (10.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. condé == condá (enroscado, caracol) üba == yba (árvor·e, tronco) 
- 'a árvore dos caracóis', 'a planta de ga lhos ou ramos retorcidos'. 

M. q . cundeíba, cundaíba, cundeiua, condeiba, cunetba, cunaiba, 
cunet e cunaí ( q. v.) , diz-se da árv.ore e da fruta do 'conde', que 
como se ve nada tem coro a nobiliarquia. 

COPAIBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Quinze. 

ETIM. copá == cup.á(b) (pouso, pousada) iba == yba (árvore) - 'a 
árvore do pouso ou da pousada'. 
-- copá == cupá(b) (jazida, depósito) iba == yba (árvore, tronco) 
'a árvore da jazida' , 'o tronco do depósito'. 

Segundo <ieduc;áo de Teodoro Sampaio, provém o nome da ca
pacidade que possui a árvore de guardar, no seu interior, grande 
quantidade de resina oleosa. 

M. q. cupaíba, cupaiua, cupatva, copauba, copaiua, .cupaí e copaí, 
designa urna plan ta do Brasil e do :peru, da familia das Leguminosas, 
subfamília Cesalpinácea (Copaifera officinallis), e respectiva resina 
oleosa, da qual se faz largo uso na Medicina. 

CORIMBó - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Luis 
Machado. 

ETIM. cu (longo, extenso) r'embó (canudo, verga, penis) - 'o ca
nudo ou verga longa', 'o penis comprido'. 
-- curu(ru) (o sapo) embó (vara, vergOntea) - 'o galho ou ver
góntea dos sapos'. 

curi-mbó(r) - 'o fumador', 'o mascador', 'o que traga ou en
gole'; 'o sorvedouro'. 

curu(ru) (roncador, que ronca) mbo(y) (a cobra) - 'a cobra 
que ronca', imitando os sapos para atraí-los. 

Pode significar também - 'o que sorve ou engole roncando', 
senáo - 'o que estruge na rachadura'. 

Na Amazóntl.a dá-se este nome a urna casta de árvore e a uma 
espécie de tambor feito do tronco óco, guarnecido de couro numa das 
extremidades. 
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CORDATA - travessa. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. caruá (a bromélia, caroá) atá (duro, resistente) - 'o caroá 
duro', 'a bromélia de fibra rija, resistente'. 
-- curu(b) (cascalbo) atá (.duro, rijo) - 'o cascalho duro', 'a 
crosta endurecida', 'a cOdea rija'. 

M. q . croatá, cruatá., curuatá e c.araguatá ( q. v. ) , diz-se de vá
rias plantas da família das Bromeliáceas e de urna casta de peixe 
que imita a fibra da bromélia. 

Na forma croatá ( q . v. ) , é nome de urna cidade do Maranháo, 
situada a margem da ferrovia Sáo Lu1s-Teresina. 

CORUMBA - pra~a. Loe. Madureira (10.0 Distr., 12.ª Circ.). 

ETIM. curu(b) (seixos, cascalbos) umbá {préto compacto) - 'as pe
drinhas pretas', 'o cascalho retinto'; 'o carváo de pedra"., talvez .. 
··- curi (a pinha, o pinháo) mbai (ruim) - 'o pinháo ruim', 'a 
pinha da purga'. 
--- curu(b) (sarna, coceira) mbá(b) (epidémica) - 'a sarna con
taminante', 'a urticária epidémica ou que mata'; 'a lepra'. 

Pode significar também - 'o que traz ou contém sarna'; 'a 
urtiga '. 

Parece-nos, todavia, tratar-se de voz onomatopaica, pois que é 
também modo pelo qual os índios do Solimoes designam o corocoró 
( Ibismelanocephafa, gerenticus infasoata). 

M. q. curumbá, é nome também de um rio e de urna cidade de 
Mato Grosso. 

CORUMBIARA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
Dezesseis. 

ETIM. curu (b) (sarna) mbiara ( cac;a, pesca, presa) - 'a ca~a sar
nen ta', 'o peixe da lepra'. 
- - curu(b) (comer, comida, alimento) mbtara (ca~a, pesca., presa) 
- 'a presa para comer', 'o peixe ou cac;a que sustenta', 'o pescado 
substancioso'. 

COTIA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. a-cu-ti ou a-gu-ti - 'o individuo que come com as patas dian
teiras', feito gente. 
-- cotia - 'que espreita, espera ou acautela-se'. 

M. q. cutia, acuti, aguachi ( q. v. ) , diz-se do animal roedor da 
familia dos Cávidas (Dasyproctas agutí), e também de uma casta 
de planta da familia das Rutáceas. 
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Nome Q'l;le se dá também a mandioca doce e ao cabago. 
Em Sáo Paulo designa um ribeiráo e uma vila irrigada pelo 

mesmo. 

COTIGI - praga. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Itu 
e "U". 

ETIM. (a)coti = (a)cuti (cutia) gí = gy (rio, água) - 'o rio ou 
aguada das cotias', isto é, do animal roedor ou do caba<;o. 
-- coti = · coty (ao lado de, paralelo a) gi == gy (rio) - 'ao lado 
do rio', 'paralelo ao rio'. 

M . q . cotiji e cotiri. 

COTIJUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. De
zessete. 

ETIM. (a)coti == (a)cuti (o animal, o cabago) juba == yuba (amarelo, 
ruivo) - 'a cutia ruiva', 'o cabago amarelo', 'o urucungo'. 

(a)coti == (a)cuti (cutia) (a)juba = (a)yuba (pouso, sitio, 
paradeiro) - 'o sitio, pouso ou paradeiro das cotias'. 

M. q. cutiú.ba, cutiiua. 

COTINGO - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.) . Ant. "B". 

ETIM. cu (lingua) tinga (branco, alvo) - 'a lingua branca'. 
-- có(g) (esteio, bordáo, mastro) tinga (branco) - 'o esteio ou 
mastro branco'. 
-- coti == coty (sitio, no pouso) (i)ngó (ser; estar) - 'é do sitio'; 
'está pousando'. · 

coti == coty (canto, casa) (i)ngó (ser; estar) - 'está ou vive 
no canto'; 'é de casa, case1ro'. 

Pode aludir também ao que é de ou tem nariz furado. 
M. q. catinga, cutingo, cutinga ( q. v . ) , diz-se de vários pássaros 

da f amília dos Cotingídeas. 
Nome também de urna erva de fólhas largas., utilizadas pelos 

caboclos como mortalha de cigarros. 

COTINGUIBA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. coting = coting (o esteio, a haste) iba == yba (árvore) - 'a 
árvore do mastro', a haste que serve de esteio a vela das embarca<;óes. 

cotí == cotyn (canto) guiba == gueba (mover-se, mexer-se) -
'move-se no canto'. 

Pode ser também eontra<;áo d·e cotin-guayba, expressando - 'o 
amigo', 'o eompanheiro'; 'o parceiro'. 

M. q. cotingiba, cotinguba, continiua, cotinguba e cotiniba ( q. v. ) . 
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COXIM - travessa. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. cuxim, s. - 'o filho'. Dicgáo da lingua Caingang ou Bugre. 
M. q. cuxim e cochim, é nome também de um rio de Mato Grosso. 

CORACITUBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Dlstr., 29.ª Circ.) . Ant. 
Trinta e Cinco. 

ETIM. coraci == cuaracy (o sol) tüba == tyba (terra, sitio) - 'a terra 
do sol', 'o sítio ensolarado'. 

Pode significar também - 'a. terra da fecundagáo'. 
Teodoro Sampaio admite - cara-cin-tyba - 'o local das raizes 

do acará'. 

CRATEúS - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Amazonas. 

ETIM. carate (cascalháo) u (negro, escuro) - 'o casca.o negro', 'a 
crosta escura'. 
-- cará == (a)cará (o peixe) tiú == tyú (água turva, rio negro) -
'água turva ou rio negro dos a;carás'. 
-- cara == (a)cará (caseudo) te(y)ú (o Jagarto) - 'o lagarto cas
cudo ou escamoso'. 

Na toponimia eearense é denomina~áo de uma cidade. 

l'RICiúMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. Dez. 

ETIM. curicium - nome de diversas plantas da família das Gramí
neas, genero Arundinária, Chusque.a e Olyra. 
-- curici == cury;cy (a fruta curici) uma == uúma (pastoso, fOfo) 
'o curici f Ofo ou pastoso'. 

curuci == curucy (pedrinhas lisas; eascalho brilhante) um = 
i.:na (negro, escuro) - 'as pedrinhas lisas e negras'; 'o cascalho es
curo e brilhante'. 

CUBATAO - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. cu(b) (durável, duradouro) (i)bata == (Y) bata (a madeira, fibra 
ou cerne duro da árvore) - 'a madeira rija que dura', 'a fibra ou 
cerne da árvore que resiste a a<;áo do tempo'. 
-- cu(b) (durável) batá == (m)bata (rijo, forte) - 'o que é rijo 
e durável'; 'o que resiste por longo tempo'. 

M. q. cubata, é nome também de urna .serra e de um rio de Sáo 
Paulo. 

CUIABA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr. 31.ª Circ.). 

ETIM. cui (longe, distante) ábá (muito, bastante) - 'bastante longe', 
'distante', 'nos confins'. 
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cui (a coité) ábá (adv. quant.) - 'muitas cuias', 'abundancia 
de coités'. 

Equivalente a - cueta, diz-se do lugar onde ocorre em quanti
dade o cuieíro ou c·oitezeiro (Crescentia cuyeté). 
-- cui (a farinha) abá (homem, indio) - 'os homens da farinha', 
"os indios farinhe'iros'. 

Nome de uma tribo indígena que habitou o sitio onde é hoje 
a capital de Mato Grosso, assim também chamada, designa um rio 
e urna serra naquela unidad e federada. 

CURUÁ - rua. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. curu(b) (seixos, cascalhos) á (monte, eleva~ao) - 'o alto dos 
seixos', 'o monte do cascalho'. 

cu ( língua) ruá (erguida, levantada) - 'a língua erguida ou 
levantada~. 

cu(ru) (sarna, coceira) ruá (contr. de ruhar, o que traz) 
'o que traz sarna'; 'o que provoca comichao'. 

cu(ru) (ooixos, cascalbos) ruá(r) (estante, a~ente) - 'o 
acúmulo de seixos'; 'o banco de ·cascalhos'. 

CURURIPE - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 20.ª Circ.). 

F.TIM. curu(b) (seixos, pedrinhas, cascalho) ry-pe (no rio) - 'no 
rio dos seixos ou dos cascalhos' .. 
-- curu(ru) (o sapo) ry-pe (no rio) - 'no rio ou na aguada dos 
sapos'. 

M.q. curuipe, é nome também de uma enseada, de urna cida
de e de um rio de Alagoas, em cuja barra naufragou em 1556 o pri
meiro bispo do Brasil, D. Pero Fern~ndes Sardinha. 

CURUPIÁ - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). Ant. Tra-
- vessa Conselheiro Paranaguá. 

ETIM. curu(b) (seixos, cascalhos) (a)piá (malhado, pintado) - 'as 
pedrinhas Hstadas', 'os seixos manchados', 'o cascalho malhado'. 
-- curu(ru) (o sapo) (a)piá (sarda, manchas) - 'o cururu malha-
do', 'o sapo sardento'. 

No comum diz-se de uma árvore da familia das Ulmáceas (CeltiS 
glycicarpa). 

CUITÉ - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. "H". 

ETIM. cui (a cuia, a vasilha) (e)té (grande, suficiente) - 'a cuia 
grande', 'a coi té por excelencia', 'a vasilha suficiente'. 

E 

ECATU - rua. Loe. Irajá (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. é (di~er, fazer, pensar) catu == gatu (bom, bem) - 'bem dito'; 
'dizer bem'; 'bem· feíto'; 'bom pensar'; 'acerto'. 
-- é (aquele, o cujo) catu == gatu (bom, bem) - 'aquéle que é 
bom'; 'o justo'; 'o sábio'. · 

é (gósto, sabor) catu (bom) - 'o bom sabor'; 'o gósto agra.
dável'; 'gostosíssimo', 'agradabilíssimo'. 

Diz-se também do que é 'hábil', 'destro', 'jeitoso ou ·convincente'. 

ECAúNA, - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"7". 

ETIM. eca (olhos) una (pteto) - 'os olhos negros', 'a vi.sta escura'. 
-- ec.;a (o bota.o, o bogalho) una (preto) - 'o bota.o ou bogalho 
escuro'. ~ 

M.q. saúna e egau (q. v.). 

EIMA - rua. Loe. Pavuna (10.º Dis.tr., 27.ª Circ.) . Ant. Trav·essa E. 

ETIM. e-imá == e-ymá - 'a fiadeira', 'o fuso'; 'o aparelho de fiar'. 
Regularmente traduzido expressa - 'aquel e que fia'. 

EMBARÉ - rua. Loe. Piedade (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. Travessa 
Almeida. 

ETIM. embá == emba(e) (o que é ruim) ré (gósto, sabor) - 'a coisa de 
gósto ruim'; 'o que tem mau sabor'; 'o gósto acre-azedo'; 'o azedu
me'; 'o ambá azedo', senáo - 'o gósto diferente'. 
-- emba == mba(e) (coisa, objeto) aré (caído a-toa, perdido, que 
dá em qualquer parte) - 'o que cai a-toa ou ocorre em qualquer 
parte'; 'caído ou .ascido albures'; 'extemporaneo'; 'abortivo'. 
-- mba (o que) ré (que tem gOsto ou, sabor) - 'o que tem gOsto 
o sabor', 'o saboro.so'. · 

Pode significar também - 'o que vaza' 'ou está para vazar'. 
Admite-se ainda o significado de - 'demorado', 'retido', 'retar

dado', 'tardo'. 



118 " J. ROMÁO DA SILVA 

-- é (aquéle) mbaré (que diz ou é estranho) - 'aquéle que diz'; 
'o que é estranlw'. 

No caso de derivar-se de embe-ré ou embe-reb (q. v.), cabe a tra
ducáo - 'o cipó de enroscar'; 'a fibra torcida'; 'o imbé que enrosca' 
- dizendo-se entáo de uma planta da familia das Aráceas (Philo
dendro imbé). 

M. q. imbaré e imbaé ( q. v.) , é nome de uma praia na barra de 
Santos, Estado de Sáo Paulo. 

EMBIARA - rua. Loe. !rajá (10.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. embi(r)-yara - 'a presa', 'a ca~a', 'o pescado', 'o achado'. 
Diz-se do que se amarra ou préia para comer. 
M.q. embijara (q . v . ). 

EMBIARI - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). An.t. da 
Fontinha. 

ETIM. embiar ·== mbyar (a pesca, a caQa; a presa) i == y (rio) - 'o 
río da pesca ou da ca~a'; 'a présa ou achado do rio'; 'o pescado'. 

No caso de ser corruptela de embieri (q . v.), traduz-se - 'bo
quiaberta', 'espantado'. 

M. q. embijari e emiari ( q. v. ) . 

EMBAú - rua. Loe. Pavuna (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Sessenta 
e Seis. 

ETIM. emba == mba (o que, que) ú (comer, beber) - 'o que é de 
comer ou de beber'; 'a comida', 'a bebida'. 

Pode significar também - 'a comida da concha'; 'o marisco', 
'a améndoa', 'o mel'. 

M. q. ambá-u, é nome genérico dos vermes e insetos comestiveis 
que dao nas frutas - 'o bicho do coco', por exemplo. 

Nome que se dá a um rio de Sáo Paulo e a garganta da serra 
da Mantigueira, que serviu de passagem aos bandeirantes no roteiro 
das Minas Geais. 

EMBAURANA - rua. Loe. Ilha do Governa<ior (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Setenta e Nove. 

ETIM. embaú (a comida, a bebida) rana (falso, náo verdadeiro) 
'a fa.Isa comida ou bedida'. 

embaú (o ámbar comestivel) rana (parecido com, falso) 
'o falso embaú', 'o que se assemelha com o inseto ou verme comes
tivel', 'a resina nociva'. 

embaú(b) == imbaú(b) (a planta) rana (falso, parecido) -
'a falsa embaúba', 'o que se parece com embaúba'. 

.\ 
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Pode aludir também a árvore da familia das Enoráceas, vulgar
mente chamada 'pau da pregui~a'. 

M. q. imaurana, umbuarana e imburana ( q. v. ) . 

EMBüIA - rua. Loe. !rajá (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Santos 
Dumont. 

ETIM. imbúia = mbui, s. - árvore da familia das Lauráceas (Phoebe 
porosa); a fibra que se extrai dessa árvore. 

M.q. imbúia e umbuia (q. v.). 

ERERE - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 13.ª Circ.). Ant. Ladeira An
dradina. 

ETIM. ereré, s. - pequeno palmipede, a que dáo o nome também de 
'marrequinho'. 

Ave aquát;ca que vive em bandos e muito barulhenta; voz ono
matopaica caracteristica dessa a ve. 

No aparai do Caribe, diz-se do 'morcego'. 
M. q. ireré e ereré ( q . v. ) , designa também uma serra no muni

cipio amazonense de Monte Alegre. 

ERETIBA - rua. Loe. Realengo (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Bento 
Ribeiro. 

ETIM. ere == ere(ré) (as marrequinhas) tiba == tyba (lugar, sitio, 
abunda.ncia) - 'o sitio dos ereres', 'o viveiro dos patos', 'abundAncia. 
de marrequinha(''. 
-- eré (palha, erva, na lingua caining) tiba == tyba (sitio,, terra, 
lugar) - 'o sitio das palhas ou das ervas'; 'o palhagal', 'o erva~al', 
'o capinzal', 'a pastagem'. 
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GAMBóA - rua. praia. bairro. Loe. Centro (l.º Distr., 14.ª Circ.). 

ETIM. caá-mbó - 'o feb~e de mato' ou 'cinta de ramagem'. 
No Nordeste é usual chamar-se assim o sumidouro nos rios de 

grande correnteza, indicado pelo redemoinho das águas. 
O étimo, cuja procedencia tem sido objeto de controvérsia, já 

aparece no Tratado Descritivo de Gabriel Soares, de 1585. Como to
pónimo designou a antiga aldeia de Sao Fidélis, que evoluiu para 
a cidade e municipio do vizinho Estado do Rio de Janeiro. 

M. q. cambóa ( q. v.), diz-se no comum do cercado de ramagens 
a entrada dos este)ros, para facilitar a retenc;ao e colheita de peixes. 

GARANHUS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.) . Ant. "D". 

ETIM. guará (a gar~a verm·elha) nhú (campo, gramado, campina) 
'o campo ou campina dos guarás', 'o gramado das gar~as'. 

Teodoro Sampaio admite - guará-nhu ou guirá-nhu - 'o in
dividuo escuro', 'os pássaros pretos'. 

M. q . guaranhus ( q. v . ) , é nome também de urna serra e de urna 
c~dade de Pernambuco. 

GUARARU - pra~a. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. guará (a garc;a) ru (negro) - 'a garc;a negra', 'o pemalta 
escuro'. 
-- guar(a) (comedor; o que come) aru (sapo) - 'comedor de aru'; 
'o que devora os sapos [arus]'. 
-- gua (suj. indeterm.) r eru (acompanhante ou que segue) - 'o 
que segue ou acompanha', 'o companheiro', 'o .parceiro'. 

Pode significar também - 'o que come ou se empanturra'. 
Teodoro Sampaio admite - 'a tina', 'a vasilha d'água'. 
Na forma guareru (q . v . ), é nome de urna serra no Estado da 

Bahia. 
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GAR.GAü - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). Ant. VIII. 

ETIM. guaraguá (o peixe voraz) ü (negro, escuro) - 'o guaraguá 
negro' - alusao a <ieterminada casta de peixe voraz a que chamam 
vulgarmente 'peixe-boi'. 
-- guaraguá (o peixe-boi) ü == y (rio) - 'o rio do peixe-boi'. 
-- guara(rá) (tambor) guaú (batuque) - 'o tambor do batuque'. 

GENEUNA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Dez. 

ETIM. ian(d)e == yan(d)e (óleo, azeite) úna (negro, escuro) - 'o óleo 
negro', 'o azeite escuro'. 

Nome de urna planta e do óleo que ela produz. 

GEREMOABA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. "B". 

ETIM. jeremo == yerem(b)o (o fuso) aba (lá, cotáo) - 'alá ou cotáo 
de fiar'. 
-- jere == yere (girar, rodopiar, bambolear) m(b)oaba (o que der
ruba) - 'gira ou rodopia e derruba', 'bamboleia e faz cair'; 'faz cair 
rodopiando'; 'o la~o de prear'; 'a lac;adeira'. 
-- jere == yere (rodopiar, bambolear, tontear) mo == m(b)o (fazer, 
tornar) abá (homem, gente) - 'o que faz o homem rodopiar', 'o que 
faz a gente bambolear', 'o que tonteia a gente'. 
-- jurem == yurem (a. jur:ema) m(b)oaba (que derruba) - 'a ju
rema que derruba ou derreia' - alusáo, talvez., ao sumo da jurema, 
usa:do pelos indios como beberagem espirituosa, e, por extensáo, 
aquele que se acha sob o efeito da droga. 

Teodoro Sampaio admite - gerema-oabo -· 'as geremas que 
brotam'. 

M. q. juremoabo, juremuaba, jiremoaba, jurumoaba e ueremoa
ba ( q. v. ) , é nome também de urna cidade da Bahia. 

GERICINó - estrada do. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. jeri == yari (o cacho, a penca) cin-6 == cyn-6 (liso fechado) 
- 'o cacho liso fechado'. 

Diz-se do perianto das flores do jerivá, o qual secand~ se abre 
em d uas partes eón ca vas, a que o vulgo chama catolé. 

M. q. jericinó, giricinó e iericinó ( q. v.), designa também urna 
campina e urna formaQáo orográfica do extremo setentriáo carioca, 
por sObre cujas cumiadas correm os limites com o território flu
minense. 
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GIMIRIM - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. "K". 

ETIM. gi (rio, água) mirim (pequeno, pouco, miúdo) - 'o pequeno 
rlo'; 'o filete d'água'; 'o riozinho'; 'pouca água'; 'a poc;a'. Equivalente 
a imbó ( q. v.). 
-- gi == gy (machado) mirim (pequeno) - 'o machado pequeno', 
'o machadinho'. 

Pode derivar-se também de ge-mirim, e nesse caso alude a uma 
casta de papagaios. 

GUANDIRA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. do 
Rumo. 

ETIM. gua (suj. iddeterm.) (a)ndira == (a)ndyrá (que apavora ou 
espanta) - 'o que apavora ou espanta'; 'o espantoso', 'o apavorante'. 
.:...__gua (suj. indeterm.) (a)ndira == (e)ndyrá (salivoso, espumante·; 
brilhante, lustroso) - 'o salivoso ou espumante', 'o fulgurante ou 
lustroso'. 

Pode aludir também ao que 'contém óleo ou produz azeite'. 
M. q. uandira ( q. v.), é forma parale}a designativa de morcégo. 

GOIAS - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.ª Circ.). 

ETIM. goa == gua (vale, várzea) iá == yá (dono, senhor) - 'o senhor 
do vale', 'o dono da várzea', 'o dominador da vargem'. 

goai == guay (mandar, ordenar, governar) yá (dono, senhor) 
- '? senhor que domina', 'o amo que determina', 'o patráo', 'o gover
nador', 'o senhor, dono'. 
-- goaí == guay (enseada) á (gente) - 'gente da enseada'. 

Pode derivar-se ainda de coyá, que aproximadamente se tradu
ziria - 'os irmanados ou coligados'. 

Teodoro Sampaio admite - gua-yá - 'o individuo sem·elhante', 
'gente da mesma ra~a'. 

Nome de urna na~áo indigena do ramo ge, designa também um 
Estado central do Brasil, descoberto em 1725 por Bartolomeu Bueno, 
o Anhanguera (q . v.). 

Os indios goiazes que se avizinhavam dos craxás, foram outrora 
com éstes dominadores do território a que emprestaram o nome. 

GOITA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Afonso Gor-
dini. 

ETIM. coí (palrar, trinar, resmungar) tá(c) (estalar, dar estalo) -
'parla, trina ou resmunga estalando ou dando estalos' - alusáo talvez 
a ave a que dáo o nome de cuco, senáo aos psitacos também ditos 
maitás. 
-- goiá == guayá (o coranguejo) itá {pedra) - 'a pedra dos guaiás', 
isto é, dos caranguejos assim chamados. 
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Pode significar também - 'cantarola', 'parlatório', 'vozerio', 
'zoeira'. 

M. q . coitá ( q. v.), parece-nos mais acertada a primeira inter
pretac;áo. 

GOITACAS - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 8.ª Circ.). 

ETIM. goi == coi (parlar, trinar, resmungar) taca (estalido, estalante, 
estalado) - 'parolam com estalido', 'trinam estalando', 'resmungam 
como o cuco'. 
-- goa == gua (suj. indeterm.) iatá == yatá (que anda, o peregrino) 
caá (mato) - 'os que andam ou vagueiam pelo mato'; 'os pere-
·grinos das selvas'. 

Teodoro Sampaio admite - guay-atacá - 'os corredores', 'os 
céleres ou velozes'. 

M. q. coitacás ( q. v. ) , diz-se de urna tribo selvagem, suposta
men te de ramificac;áo tapúia, que dominou outrora dilatada porc;áo 
do território fluminense, donde chamaram-se assim também os na
turais e habitantes do Estado do Rio de Janeiro. 

Lembremos, a titulo de corroborac;áo a nossa etimologia, que a 
idéia nela con tida aciarea-se na expressáo cuco-e.camera, apelido 
que se aplicou a um grupo setentrional dos timbiras orientais, talvez 
por imitar no falar ou cantar a voz onomatopaica do pássaro. 

GRAJAü - rua e bairro. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. guirá (pássaro) jaú == yaú (que come, o voraz) - 'o comedor 
de pássaros', 'o que devora aves'; 'o pássaro voraz'. 

guirá (ave) jaú == y.aú (sujo, imundo) - 'o pássaro sujo', 'a 
ave imunda'. 

guirá (pássaro) jaú == yeú (comer-se) - 'o pássaro que se 
come', 'a ave comivel'. 

M. q. garajaú, garjaú, grajeú ( q. v. ) , diz-se no comum do cesto 
oblongo e fechado, feito de talos ou fibras de jacitara ou material 
semelhante, destinado a conduc;áo de aves. 

Segundo Moacir Silva, que nos deu a informac;áo, o nome foi 
introduzido na toponimia carioca por um maranhense que se esta
beleceu no bairro antes chamado do Morumbi (mOsca azul). 

No Maranháo é denominac;áo de urna cidade. 

GRANA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). Ant. 
"5". 

ETIM. guirá (pássaro) aná == an(d)ná (cOco duro ou séco, caro~) 
'o cóco dos pássaros', 'o car~o das aves'. 
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guirá (pássaro) aná (junto, unido, emparelhado) - 'os pás
saros unidos ou empareJhados', 'as aves juntas ou casadas', 'a pare
lha ou casal de pássaros'. 

Pode significar também - 'o pássaro polpudo', 'a ave gorda, 
incorpada ou plumosa'. 

GRAPIRA - travessa. Loe. Estácio de Sá (2.0 Distr., 16.ª Circ.) . Ant. 
da Mina. 

ETIM. guirá (pássaro) pirá (vermelho, pardo) - 'o pássaro verme
lho', 'a ave parda ou rubra'. 
-- guirá (pássaro) pirá (pelancuda) - 'o pássaro pelancudo'. 
-- guirá (ave) pirá(b) (glabro, liso, nu) - 'o pássaro glabro', 'a 
ave pelada ou despida de pluma'. 

Nome que se dá ao alcatraz, ave pelicaniforme da familia das 
Fregátidas (Fregata magnificiens rotschidd), vulgarmente chamada 
Jotio-grande e Tesoura. 

GRAPlüNA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"7". 

ETIM. iuira == ibira (pau, madeira, fibra) piuna == peuna (casca 
negra) - 'o pau de casca negra', 'a madeira ou fibra de crosta escura'. 

carapi = caraw(n) (a raspa; a madeira) una (prét01, escuro) 
- 'a raspa preta'; 'o carapin [madeira] escura, avinagrada'. 

guirá (pássaro, ave) piuna == pytuna (noite) -· 'o pássaro da 
noite', 'a ave noturna'. 
--guirá (ave) piuna == pyuna (pés negros) - 'a ave de pés negros'; 
'o pássaro de patas escuras'. 
- - guara (eiomedor, que come) piuna (mosquito) - 'o comedor de 
mosquito', 'aquele que devora moscas'. 

Na Bahia é apelido que os matutos dáo aos metropolitanos. 

GRAüNA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Trinta e 
Seis 

ETIM. guirá (pássaro) una (préto) - 'o pássaro préto', 'a ave negra'. 
Nome que se dá ao chico-préto, ave da familia dos Icterideos 

(Gnorimopsar chopin sulcirasthrus); pássaro de plumagem negra e 
canto mavioso, a que chamam também melro e rexenxáo. 

GRAVATA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Dona 
Joaquina. 

ETIM. carauá (o caroá) (a)tá (duro, resistente) - 'o caroá duro', 'a 
bromélia de fibra rija, resistente'. 

M. q. carauatá, coroatá, caraotá, croatá e caraguatá ( q. v.), dlz
se também de urna casta de peixe que imita a fólha da bromélia. 

Na forma croatá ( q. v.), é nome de urna cidade do MaranhA.o. 
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GRAVATA! - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21 .ª Circ.). 

ETIM. carauatá (o pebre) í == y (rio) - 'o rio ou aguada dos ca
rauatás', isto é, do peixe, também dito gravatá. 

M . q. carauatat, croatai, carvataí e caraguatat ( q. v. ) , é nome 
também de um rio do Estado do Rio Grande do Sul. 

GROA!RAS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. corói (minar, v·erter, brotar, minadouro) ira == eira (mel) -
'o mel que brota, emerge ou ressuma'; 'a vertente ou fonte do mel'. 

guaró (rango, rangoso) ira == eira (mel) - 'o mel rangoso', 
senáo - 'o rango do mel', 'o samburá'. 
-- guaró (o que guarda) ira == eira (abelha, mel) - 'o guardiáo 
das abelhas', 'o vigía do mel'. 

GRUQA! - rua. Loe. ~nha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETI!',1. guiru (solapar, corroer, devorar) {!aí == (y){!aí (a formtguinha 
branca) - 'a guiru que corrói ou dilacera por dentro', 'a formigui
nha branca que solapa pelo amago'; 'o cupim'. 
-- guiru (bujáo, vaso) (Y)Qaí (a formiguinha) - 'o bujáo ou vaso 
das ig.ais'. 
-- guaru<}á (o caranguejo, cancer) í == y (río, água) - 'o rio ou 
aguada dos guarugás', isto é, dos pequenos crustáceos que vivem 
encovados nas a;eias das praias e servem de lscas para pescaría. 

curuga == curuzá (cruz) í == y (rio) - 'o rio das .cruzes'. 
Na forma crugat é nome de um rio de Pernambuco. 

GRUMARI - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 33.ª Circ.). 

F:'IIM. curumá == curum (b) á ( coceira ruim, sarna má, lepra) ru 
(conter, trazer) - 'o que traz varíola ou urticária', 'o agente da lepra'. 
-- curumá == curum(b)á (lepra, variola, urticária) ri == ry (corri
mento) - 'o corrimento da lepra', 'o pus da variola'. 

M. q. curumari, curumarim, gurumari, grumarim ( q. v.) , diz-se 
no comum de urna espécie da cássia, planta de terra firme, Bigno
niácea da várzea. 

GRUMATA - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "B". 

ETIM. guiri == guyri (sob, debaixo; no fundo) matá == m(b)atá (o 
que anda ou passe~a) - 'o que anda por baixo'; 'o que passeia no 
fundo' - peixe de água doce da familia dos. Eritrinideos, género 
Prochilodes, a que dáo o nome também de curimatá, curumatá e 
crumatá (q. v.). 
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GUACENDUBA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. "E". 

ETIM. guachi (vassoura) düba == dyba (sltio, lugar, abundancia) -
'sitio das vassouras', 'o vassoural'. 
-- guacim(a) (a planta de fibra lisa e lustrosa) düba == dyba 
(lugar, sítio) - 'o sitio do guachima', isto é, da planta (Urena lobata). 
-- guacem (o que sai) nduba == ndubo (com rumor ou estrépido) 
- 'o que sa.i com rumor, estrepitosamente'; 'o estouro'. 

M. q. guaxuma, guacema e guachima ( q. v.), é topónimo tam
bém do Maranháo. 

Na forma guacendiba ( q. v.), designa urna localidade fluminense. 

GUACIRA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "37". 

ETIM. gua (vale, várzea) (i)cira == (y)ciry (deslisar água, corrente 
d'água) - 'água que deslisa no vale', 'a ribeira da várzea'. 
-- guaa (curvo, arqueado) cira == cyra (estilete, enroscador, gume) 
- 'o arco de flecha', 'o arco de pua', 'o gume da foice'. 
-- gua (suj. indeterm.) cera (gostar de, querer bem) - 'gostar de 
alguém'; 'o bem querer'. 

GUAQUPI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. II. 

ETIM. gua<}u (o veado) pi(r) (pele, couro) - 'a pele ou couro do 
veado', 'a badana', 'a carneira'. 
-- gua (suj. indeterm.) gupi == goopi (que se banqueteia, convi
dado para comer) - 'os que se banqueteiam', 'os comedores', 'os 
convi.vas do banquete'. 

GUAIACA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Ca-
minho de Sáo Bento. 

ETIM. guai = guay (baía, enseada) acá (valentes, decididos, brigóes) 
- 'os valentes da enseada', 'os brigoes ou resolutos da baía'. 
-- guaia (parente, mano, consangüineo) acá(b) (brigar, disputar, 
pelejar) - 'brigam ou rus~am com os parentes', 'pelejam ou dis
putam com os irmaos ou semelhantes'. 

guaú (danc;a cantada, batuque) acá(b) (brigar, pelejar) -
'lutam cantando e danc;ando', 'pelejam batucando'. 

M. q. goiacás ( q. v. ) , é denominac;áo de indios do Brasil, tal vez 
devido ao hábito de pelejarem cantando e dangando. 

GUAIAQUIL - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. "A". 
ETIM. guaia-quil - expressao oomposta dos nomes de um famoso 
cacique huancavila e da mais bela mulher da sua tribo. 

Testavin tira o étimo do tupi, e o interpreta por - 'rio das 
águas adormecidas'. 

N orne de urna cidade do Equa;dor. 
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GUAIAUNA - rua. Loe. Madureira (10:º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "10". 

ETIM. guai á == guayá (o caranguejo) una (escuro) - 'o caranguejo 
escuro'. 
- - guaia == guaya (irmáo, parente consangüíneo) una (preto) -
•o parente ou irmáo préto'. 

guaiú == guayú (a formiga ruiva) una (escuro) - 'a guaiú 
• ruivo-.escuro'. 

Antiga denomina<;áo da atual cidade paulista de Sáo Carlos. 

GUAIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. guaí == guay (enseada, baía) iba == yba (árvore) - 'a árvore . 
da enseada', 'a haste da baia', 'o mastro do porto'. 
- - - gua (suj . indeterm.) aíba = ayba (mau, ruim) - 'o que é mau', 
'aquéle que é ruim'; 'o imprestável'. 
-- gua (vale) iba == yba (árvore) 'a árvore do vale ou da várzea'. 
-- gua (seio, em seio) aíba == ayba (ruim) - 'o seio ruim', 'o vale 
acidentado', 'a depressáo pantanosa'. 

Nome que se dá no sul as depress0es ou vales profundos e pa
ludosos. 

Designa um trecho do rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. 
Na forma guaibe, é denominac;áo de urna Llha de Sao Paulo. 

GUAICURU - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 16.ª Circ.). 

ETIM. flUa (SUj. indeterm.) iCUTU (sarnento, leproso, bexiguento) 
'os sarnentos, leprosos ou bexiguentos'. 

Designativo de urna nac;áo selvagem do rio Paraguai na regiáo 
de Mato Grosso. 

Trata-se de apelido depreciativo aplicado pelos contrários aos 
índios yoages, que quer dizer - 'cavaleiros'. 

GUAJRA - rua. Loe. Reah~ngo (13.0 Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Manoe-
lita Furtado. 

ETIM. gua (várzea) irá (desprender, desatar-se, despejar-se) -
'desprende-se na várzea', 'desata-se ou despeja-se no vale'. 
-- guaí == guay (esteiro, estuário) i(e)ra == y(e) ra (límpido, cris
talino) - 'o estuário límpido', 'o esteiro cristalino ou transparente'. 

gua (suj. indeterm.) irá (desprender-se, arrojar-se) - 'o que 
se desprende ou s~ arroja'. 

Pod.e s.ignificar também - 'o que v.em ou sai revólto ou em 
novelos'. 

Nom·e que os indios davam ao Salto das Sete Quedas no Paraná, 
designa também urna cidade daquele Estado. 

DENOMINA~ÓES INDÍGENAS NA TOPO NÍMIA CÁRIO CA 129 

GUAIAMU - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). Ant. "XI". 

ETIM. guahamil ou guanhamü - variedade de caranguejo da fami
lia dos Gecarcinideos (Gordisoma guanhami), a cuja femea dáo 0 
nome de pata-choca. 

gua (os que, aquéles) iamu == yamu (parentes, ligados, coli
gados) - 'os que se irmanam'; 'os coligados ou aparentados'. 

M. q . guaiamum, guaiami, guanhami, guanhamu, goiamu e goia
rni (q. v.), diz-se também de urna constela<;áo. 

GUAiúBA - rua. Loe. Maidureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. guaiú == guayú (a formiga ruiva) iba == yba (árvore, tronco) 
- 'a árvore ou tronco das guaiús', isto é, das formiguinhas ruivas. 
-- gua (suj. indeterrn.) iúba == yuba (louro, amarelo) - '9s louros', 
'os ruivos ou amarelos'. 

No comum diz-se da própria formiguinha ruiva dita também de 
passagem e de corregáo, a que na forma contracta chamam guaiú 
(q .v . ) . 

M. q. gu.ajuba ( q . v . ) , é nome de urna localidad e do Ceará. 

GUAJA! - rua. Loe. :rv1adureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "B,,. 

ETIM. guaj.á == guayá (caranguejo) í == y (rio, aguada) - 'río ou 
aguada dos caranguej os'. 
-- guaiá == guayá (cara.nguejo) i (pequeno, miúdo) - · 'o caran
guejo pequeno'; 'o caranguej inho'. 

GUAJARATUBA - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. guajará == guayará (a planta, guajará) tüba == tyba (sitio, 
lugar, abundáncía) - 'o sitio dos guajarás", isto é, da planta Sapo-
11ácea (Chrysophyllum excelsa); 'o guajarazal'. 

M. q . guajaratiba, guaiaratiba e uaiuatiua ( q . v. ) . 

GUAJERU - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "75:'. 

ETIM. gua (vale, várzea) jerú == yeru (manter-se, conservar-se, per
manecer, localizar-se, situar-se) - 'mantém-se ou se conserva no 
vale', 'situa-se ou localiza-se na várzea'. 
-- gua (vale) jeru == yuru (bóca, garganta) - 'a bOca do vale', 
'a garganta'. 

' 
- - gua (vale) (a)jeru == (a)yeru (papagaio) - 'os papagaios do 
vale'. 
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Teodoro Sampaio admite - gua~yary - 'o que tem cacho ou 
frutas em penca'. 

M . q. guajuru, guo.jiru, guajaru e uaieru ( q . v.) , diz-se de urna 
-casta de papagaios e de urna planta da família das Rosáceas (Chri
.sobamus iaco). 

No Rio Grande do Norte dá-se ésse nome ao mato rasteiro que 
medra em terr·enos arenosos. 

GUAJU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). Ant. Trecho da 
J oaquim Méier. 

ETIM. gua (suj. indeterm.) jú == yú (ferrar, pungir, pruir) - 'os que 
pungem ou ferram'; 'pruridos', 'comichoes'. · 
- - gua (suj . indeterm.) jú == yú (queimar, arder) - 'o que arde, 
prue ou queima'. 

M. q. guaiú e uaiú ( q . v. ) , diz-se da f ormiga dita também de 
corregao e passagem, cuja picada provoca terriveis pruridos idén
ticos aos da guilhoada do marimbondo. 

Diz-se também do 'estonteado' ou 'entorpecido'. 
Tomando-se o étin10 como ger. sup. de ur, a traduc;áo literal é 

'a vinda', 'a chegada', 'a invasáo ou irupc;áo'. 

GUAJUVIRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. guahu(r) (canto triste, pungente, lamentac;áo) virá == guirá 
(pássaro) - 'o pássaro pungente', 'a ave de canto triste', 'a carpideira'. 
- - guaju == guayú (a formiga) t'irá == iuirá (embira, pau, madeira) 
- 'a madeira ou pau das guaiús', isto é, da terrivel formiguinha 
ruiva dita também de passagem e correcáo. 

M . q . guajubira e uauira ( q. v.), diz-se da planta formigueira 
e de urna casta de peixe. 

GUANA - travessa. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
Sáo José. 

ETIM. guá == gua (os dedos da máo) aná (ligado, colado, grudado) 
- 'os dedos colados ou ligados'; 'dedos geminados'. 

gua (suj. indeterm.) aná (ligados, juntos) - 'os coligados', 'os 
que se unen1 ou se irmanam'. 
·-- gua (suj. indeterm.) ña (listado, lanhado) - 'os listados ou 
lanhados'. 

M. q. muaná e puana ( q. v.), é nome genérico dos palmipedes, 
aplicado principalmente aos patos. 

~ ' 
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Pode significar simplesmente - 'os que ultrapassam ou se ex
cedem'. 

Admite-se ainda o significado - 'os tingidos de urucungo'. 
Equivalente a uaná ( q. v. ) ., designa urna tribo selvagem de Mato 

Grosso, que a si mesma denomina Casquiá ( q. v. ) . 

GUAMERIM - rua. Loe. Vila Isabel (8.0 Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. guam (cercado, curra!) merim == mirim (pequeno, estreito) 
- - 'o pequeno cercado', 'o quintal', 'o curralinho'. 

gua (várzea, vale) mirim (pequeno) - 'o pequeno vale', 'a 
varginha'. 

gua (suj. indeterm.) mirim (pequeno, m!údo) - 'os pequeninos', 
'os miúdos ou insignificantes'. 

GU AN ABARA - praia. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª 
Circ.) - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª 

Circ.). 
---- primitiva denominac;áo da baia do Rio de Janeiro, boje apli
cada ao Estado-Cidade, em decorréncia da mudan<;a em 1962 da Ca
pital da República para o Planalto Central, onde se erigiu' a nova 
metrópole do país com o nome de Brasília. 

nome do Palácio situado na Rua Pinheiro Machado e que serve 
de sede a ·chefia do Poder Executivo do Estado. 

ETIM. gua (,seio, colo) ná (semelhante, parecido) bará == (m)bará .:= 
(m.) pará (mar) - 'seio semelhante ao mar', 'o lagamar', 'o estuário 
amplo'. 

GUANACAS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 23.ª C1rc.). Ant. "B". 

ETIM. guaña (que correm, os corretores) caá (mato) - 'os corredo
res do mato', 'os velozes das brenhas'. 

qua-aná (os coligados, juntos, unidos) caá (mato) - 'os coli
gados do mato', 'os irmanados ou unidos das brenhas'. 
-- quaná == quan(d)á(b) (lugar, tempo e modo de vencer ou .su
perar) caá (mato) 'vencem no mato', 'pedominam ou sobrepujam 
nas brenhas'. 

guaná (os patos) caá (mato, selva) - 'os patos do mato', 'o 
palmipede selvagem', ou inversamente - 'a mata dos patos ou dos 
gansos'. 

M. q. goianacá e ua.nacá ( q . v. ) , diz-se de urna tribo de indios 
do Ceará, talvez por serem superiores em quantidade ou destreza 
no correr ou pelejar no mato. 
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GUANHANDI - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "33". 

ETIM. gua (suj . indeterm.) nhandi == nhandy (correr junto, empa
relhado) - 'correm juntos ou emparelhados'. 
-- uá == yuá (grude, visco) nhandi == nhandy (azeite) - 'o azei
te viscoso', 'o óleo grudento, pegajoso'. 

M .q. guanandi, guandi, guani, uani (q . v.), diz-se do líquido glu
tinoso amarelo e da planta que o produz, o joazeiro ou o jacarandá 
( Calophilum brasiliensis). . ~ 

GUANARÉ - pra~a. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 32.ª Circ.). Idem 
em Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Nossa 

Senhora da Pena. 

ETIM. guaná (pata, marreco) ré (diferente, .distinto) - 'o pato clife
rente', 'o marreco distinto', 'o estranho palmípede'. 
- - guaná (os tatuados) ré (diferentes, estranhos) - 'os estranhos 
tatuados'. 

guaná (pato, marreco) ré (gósto, sabor de carne) - 'o pato 
gostoso', 'o marreco saboroso'. 

M.q . uanaré (q. v . ), pode significar também - 'os marrecos 
gritadores' ou 'o pato pardo'. 

GUANDU - estrada do. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Idem, 
no Méi·er (9.0 Dístr., 21.ª Circ.). 

- ·- rio da Bacia Atlantica, formado na regiáo do Realengo e· que, 
com outras importantes capita.~óes das vertentes fluminenses, con ... 
tribui para o refór~o do abastecimento d'água a cidade. 
--- morro vinculado a serra do Mendanha, no maci~o rural Mara
picu-J ericinó. 

ETIM. guan == quan (saltar, galopar) du == (n)du (estrépido) -
'saltam ou galopam com estrépido'; 'o trotear'. 
- - quan {passar a frente, vencer na corrida) nhandu (costumei
ro, habitua1) - 'costumam passar a frente' 'invenciveis na corrida'. 
- - gua (suj. indeterm.) ndú == ndu(ba) (que estronda ou faz ruido) 
-· 'o que estronda ou faz ruido'; 'o ruidoso'. 

Diz-se da ema, da avestruz e do ouri~o ou cachorro do mato. 
--- qua (dedos) nhandu (sensível) - 'os dedos sensiveis'. 

N orne que se dá a aranha. 
Por vicio de dic~áo passou-se a chamar assim também o guandi, 

árvore e fruto da familia das Leguminosas, género Cytisnscajanus. 

Baurepalre Rohan, supóe tratar-se de palavra de orlgem conga.. 

M. q. cuandu, uandu, nhandu ( q. v. ) . 
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GUANUMBI - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 3.ª Circ.). 
Ant. Quilombo. 

ETIM. guaná == quaná (o pato, o marreco) umbi (azuláo) - 'pato 
azul-turquesa', 'o marreco azul-fechado', 'o palmípede azuláo'. 

gua (vale, baixada) numbi == n(h)umbi (distante, longínquo) 
- 'ao longo do vale', 'a dista.ncia da várzea', senáo inyersam.ente -
'os vales ou várzeas distantes' . . 
-- gua (vale, várzea) numbi == nhumby (contr. de nhu-oby, campos 
verdes, ervas azuis) - 'os campos verdes do vale'; 'as ervas azuis 
da várzea', 'o val.e .dos vergeis'. 

Pode aludir também ao fórro ou t apagem de paJha ou a planta 
forrageira, e ainda ao que está longe ou distante. 

GUAPEBA - rua. Loe. Madureira (11.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Pro-
longamento da Monteiro Manso. 

ETIM. guaá == aguaá (redondo) peba (chato, parrama) - 'redondo 
e achatado'. 
-- gua (suj . indeterm.) peba (chato, parrama) - 'o chato', 'o par
rama', 'o plano', 'a planura'. 

M. q . aguapét, guapeva, guapé e uapéua ( q. v. ) , diz-se no comum 
da erva que cobre a superficie dos lagos e águas estagnadas, bem 
como de urna madeira branca e da fa va de Santo Inácio, a que dáo 
o nome também de caber;a-de-frade. 

GUAPEú - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. "526". 

ETIM . guá (contr. de guar, co1nedor, o que come) peú (pus) - 'co .. 
me.dor de pús', 'o que lambe pústula'. 
-- uuá = ubá (canoa) ape-u (casco negro) - 'o casco negro da 
canoa', 'a árvore de casca negra de que se fazem igaras'. 
-- uuá == ubá (canoa) apé-ú (caminho turvo) - 'o caminho turvo 
das canoas', 'o igarapé', propriamente dito. 
-- gua (suj. indeterm.) peú (t ragar, sorver, esponjar) - 'o que 
traga ou absorve' ; 'o tragador', 'o sorvedouro', 'a esponja'. 

gua (suj. indeterm.) peú (pus, pústula) - 'o de pus'; 'o pus
tulento'. 
-- gua (suj. indeterm.) (a) peu (comer no caminho) - 'comem no 
caminho', 'alimentam-se pelas estradas'. 

GUAPJ - rua. Loe. Centro (l.º Distr., 15.ª Circ.). 

ETIM. gua (vale) api = apy(r) (ápice, cume, cimo, tópo) - 'o alto 
vale', 'o cimo do vale'; 'a cabeceira ou vertente do rio'. 

gua (vale, várzea) pí == py (base, fundo, parte inferior) - 'o 
fundo do vale', 'a parte baixa da várzea ', 'a baixada', 'o baixáo'. 
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-- gua (suj . indeterm.) apí == apy(r) (roc;ar, picar, pungir) - 'os 
que roc;am ou ferram', 'os pungentes'. 

Bode sjgnificar ainda - 'o chamuscado' e 'o rebento, filho ou 
fruto da mulher'. 

M.q. guapira e uapira (q . v.), diz-se no comum do comec;o dos 
vales, das nascen tes ou cabeceiras dos rios. 

GUAPIARA - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. gua (vale) piara (caminho) - 'caminho do vale', 'a estrada 
da várzea'. 

gua (suj. indetern1.) piara == pyara (os que procura.m ou bus
cam algo) - 'os que buscam ou procuram algo' ; 'os cac;adores', 'os 
capitáes do mato', 'os pesquisadores ou investigadores'. 
- - gua (suj. indeterm.) piara (cercar, cercear, defender) - 'os que 
cercam, def endem ou cerceiam'. 
- - gua (vale) pi(h)ara (afastados, distanciados) - 'apartados do 
vale', 'distanciados da várzea'. 
- - gua (suj . indeterm.) piara (pungente) - 'os pungentes·', 'as car
pideiras\. 

Pode derivar-se ainda de - gua-piaró, dizendo-se entáo daquele 
ou daqueles que 'esperam agachados, de cócoras'. 

Adm'ite-se também a interpretac;áo - 'cercarn o vale', 'defendem 
ou protegem o vale ou as ve~tentes d'água'. 

GUAPITANGA - rua. Loe. !viéier (9.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. "!". 

ETIM. gua (suj. indeterm.) pitanga (vermelho, esbraseado, pardo) 
'os vermelhos', 'os pardos', senáo mesmo - 'o abrasado ou esbraseado'. 
-- yuá (o talo, o caule) pitanga ( vermelho) - 'o talo ou caule 
vermelho'. 

M. q . guapita e uapitá ( q. v.) é um dos nomes que se dá ao pal
mito. 

No Rio Grande do Sul é denomina~áo geográfica. 

GUAPORANGA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Aracuá. 

ETIM. gua (várzea, vale) poranga (bonito, vistoso) - 'o belo vale', 
'a várzea bonita'. 

yuá ou yua (fruta, planta, caule, talo) poranga (bonito) - 'o 
fruto ou planta bonita', 'o caule ou talo formoso'. 

M. q. guaporá e uaporá ( q. v. ) , diz-se de urna árvore da familia 
das Mirtáceas ( Marliera tomentosa). 
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GUAPORÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. gua (vale, várzea) poré (conseqüencia, produto) - 'o produto 
do vale', 'o que se colhe na várzea'. 
-- guapó (raízes, cipós) ré (doce, sápido, de sabor) - 'raízes doces 
ou sápidas', 'os cipós saborosos'. 

gua (suj. indeterm.) poré (obedecer, cumprir) - 'aqueles que 
obedecem', 'os que cumprem', 'individuos diligentes". 
-- guapó (o que se ~nche ou engrossa) ré (após, depois) - 'o que 
enche ou engrossa depois'; 'o río coletor'. 

Martius aclmite - gua-poré - 'a cachoeira do campo', 'rio cam .. 
pestre'. 

M. q. uaporé e guapuré ( q . v.) , designa um ri.o lindeiro entre 
o Brasil e a Bolivia e um Território Federal desmembrado do Estado 
de Mato Grosso. 

GUAPUí - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. Travessa 
Helena. 

ETIM. gua (suj. indetrm., o que, aquilo) puí (fino, delgado) - 'o que 
é fino ou delgado'; 'o frágil ou delieado'. 

Pode significar t ambém - 'em fio', 'em fila ', 'em linha'; 'esfiado'. 
M. q. uapuí e apuí ( q . v. ) , diz-se de várias espécies de plan tas 

parasitas que se alimentam das raízes aéreas descendo em longos 
filament'.:>s até o solo. 

GUARA - rua. Loe. Penha (ll.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Caminho 
do Quitungo. 

ETIM. guá (aquele, o que) r'a == r ' a(b) (que tem penas ou plumas) 
- 'aquele que tem penas'; 'o que é emplumado'; 'o penifero'; 'o 
}Jlumoso'. 
- - gua (suj. indeterm.) rá (listado, manchado, pintado) - 'o lis .. 
tado'; 'o que é manchado ou pintado'; 'o tigre'. 

guá (aquele, o que) rá == rá(har) (colher, catar) - 'aquéle 
que cata ou colhe'; 'o catador'. 
- ·- gu-á == gu-á(b) (suas penas, suas plumas) rá = rá (b) (soltar) 
- 'o que solta as penas ou as plumas'. 
-- gua(r) (comedor; voraz) rá == há(r) (suf. do part. pron.; que 
exprime o agente da aQáo) - 'aque.le que come ou devora'; 'o ani
mal voraz'. 

M. q. aguará e auará ( q. v. ) , diz-se da garQa vermelha (Ibis 
rubra), a ve da familia dos Ibidídeos; o gargáo ou flamingo ( Endo
ctmus ruber); mamífero da familia dos Cánidas (Chrysocium bra
chyrus); 'o cachorro do mato' (Canis loboto). 

M.q. aguará, aiuará e uará (q . v.). 
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GUARABIRA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.ª Cire.). Ant. Tenen-/ 
te C.osta. 

ETIM. guará (garc;a) (im)birá == (ym)byrá (vergóntea, viga) 
viga ou vergóntea das garc;as'. 

g·uará (guará, gar~a) (i)bira == (y)byra (nóvo, tenro) 
guará nóvo ou tenro'; 'o filhote da gar~a'. 
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-- guá (aquéle, o que) rá == ra(b) (pélo, cabelo) (i)bira == (y)byra 
(erguido, arrepiado) - 'aqué1e de pelo erguido'; 'o de cabelo ou 
plumas eric;.adas'; 'o ouric;ado'. 
-- guá (aquéle, o que) rá (imitar, parecer) (i)bira == (y)byra 
(embira, cipó) - 'aquéle que imita a embira' ; 'o que se parece com 
. , ' cipo. 
-- uara (comedor, voraz) birá == uirá (pássaro) - 'o pássaro que 
devora', 'a ave voraz'. 
-- guar (chamar a si, angariar, receber) bira == (em)bira (sobra, 
resto) - 'o resto que se toma ou recebe', 'o sobejo', 'o refugo que 
se colhe'. 

M . q. guaravira e uaramira ( q . v. ) , designa um peixe do mar a 
que d.3.o o nome também de guarajuvira ( q. v. ) . 

Na Paraiba é denominac;áo de urna cidade 

GU ARABU - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. guará (o guará) bu == (m)bu(r) (pancada, tinido) - 'a pan
cada ou batida dos guarás'. 
-- guará (a ave) bú == (m)bu(r) (que em·erge) - 'a garc;a que 
emerge ou flutua', 'o socó'. 
-- guara == cuara (buraco, cóvo, cavidade) bu == (m)bu(r) (emer
gir, brotar, sair) - 'emerge do buraco', 'sai do cóvo', 'brota ou 
nasce na cavidade'. 
-- gua (suj. indeterm.) rab (pelo, pluma, cabelo) i1 == u(na) 
(negro, escuro) - 'o pélo negro'; 'o de plumagem escura'; 'aquéle 
de cabe los pretos'. 
- - gua (suj. indeterm.) rabu == r a (o)bil (roxo, azul-violeta) - 'o 
individuo arroxeado'. 'o azul-violeta'. 

M . q. garabu, guaravu e guaraú ( q. v.) , designa urna casta de 
abelhas (MeUpona nigra) , que faz seu ninho debaixo da terra, di
zendo-se também de urna árvore da familia das Leguminosas, sub
f &mília Cesalpinácea (Peltogyne di.<;colar), mais conhecida por pau
-violeta. 

GUARACI - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. co-ara-cy - 'a senhora do dia', 'a máe ou fonte da luz'. 
M . q . cuaraci e coaraci é no me que os índios dáo ao 'sol'. 
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GUARACIABA - rua. Loe. Santa Cruz (14.0 Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"I". 

ETIM. guaraci == guaracy (o sol) aba (fío, cabelo) - 'os fios de prata 
ou de luz', 'cabelos de sol'. 

Nome de mulher equivalente a Laura. 

GUARA! - rua. Loe. Santa Cruz (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. guará (a garºa) í == y (rio) - 'o río das garc;as'. 
-- guará (ga~a) i == im (pequeno) - 'a gar~a pequena', 'a gar
cinha'; 'o guará pequeno'; 'o lobinho'. 

M . q. guaraim, guaramirirn e uarai. 

GUARAJUS - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"B". 

ETIM. guará (a garºa, o ursinho) ju(b) == yu(b) (amarelo, louro) -
'a gar~a dourada', 'o ursinho amarelo'. 
-- guará (garc;a) ajú == ayú (pouso, pousada) - 'o pouso das 
gar~as'. 

-- guará (penas para enfeite) aju == ayu(r) (pescoºo) - 'enfeite 
de penas para o pescogo'; 'o colar de penas ou de plumas'. 

M. q. guaraju, guaraiú, uaraiú e guarajuba ( q. v. ) , diz-se de 
urna variedade de xaréu, e é nome que se dava aos índios tupis
-guaranis da bacia do Guaporé, também chamados guaraios. 

GUARAMA - rua. Loe. Ma:dureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. gua (o que) rama (há de ser, será) - 'o que será ou há de 
ser', 'o futuro'; 'o sortilégio'. 
-- gua (suj . indeterm.) rama (erguer-se, levantar:-se; elevado, al
teado) - 'o que se ergue ou se levanta'; 'o elevado ou sobranceiro'; 
'o que se engrandece ou sobressai'. 
-- guar (o que é) ama (firme; importante; basteado) - 'o que é 
firme'; 'o importante'; 'o que se hasteia'; 'o esteio', 'a firmesa'. 

GUARAMIRANGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. guará (o pássaro) miranga == myranga (sombra, fantasma) 
-- 'a sombra dos guarás', 'a visáo das gar~as'. 

Pode significar também - 'o pássaro fantasma', 'a ave da noite'. 
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GUARANÁ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. gua-r-aná - 'a amendoeira', 'o cacho incorpado, compacto'. 
Diz-se de um arbusto da familia das Sapindáeeas cultivada no 

Amazonas (Paulina Cupana), planta de fruto sarmentoso do qual 
se obtém a bebida refrigerante assim também chamada. 

Provém o nome do fato de conter a planta amendoas em cachos 
muito cerrados. 

GUARANI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. guá == guá(hár) (o que guerreia, o guerreiro) rani rin1 
(rel. de i n, estar) - 'os que guerreia.m ou estao guerreando' ; 'o 
guerreiro', 'o lutador'. 

Como substaintivo expressa - 'guerra', e como verbo - 'guerrear', 
'lutar', 'pelejar'. 

guaara (contr. de guahara, os que fazem) (í)ni (rede) - 'os 
que fazem, tecem ou fabricam rede'. 

Primitivamente aplicou-se este nome a um dos grupos avan
c;ados da grande família lingüística am,ericana, que ocupava o delta 
do rio Paraguai, e com que primeiro estabeleceram contacto e comér
cio os conquistadores. Mais tarde passaram a chamar assim todos 
os povos afins da hacia do Prata. 

Frei Honório Mossi é de opiniao que o nome foi tomado do aíma
ra, e equivale a huareyoc do quíchua. 

Ao que parece, quem primeiro registrou a palavra f()i Diogo 
Garcia, em carta datada de 1526, onde se grafa huarani. 

GUARANICINGA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. guarani (os indios) cinga == cynga (chegado, aproximado, apa
rentado) - 'chegado, aproximado ou aparentado dos guaranís'. 

GUARAPARI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. guará (garc;a) pari == pary (cercado, barragem, curral) - 'o 
cercado ou curra! das garc;as', 'a barragem ou représa dos guaráS'. 
-- guará (a garc;a) pari == paryn (manco, perneta) - 'a gar~a 
manca', 'o peralta torto ou perneta'. 

guarapá (revolvido, remexido, revólto) ri == ry (rio, água) 
'a água remexida ou revOlta', 'o rio revolvido'. 

M . q. uarapari ( q. v.), diz-se no comum do cercado feito de 
canas para recolher peixes nos esteiros e nas enseadas do mar. 

Nome também de urna cidade balneária e de urna praia do 
Espirito Santo, hoje transformadas em centro de atrac;áo turística. 
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GUARAPES - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. guará (a garc;a, o canideo) apé (caminho) - 'caminho dos 
guarás', isto é, da garc;a ou do cao selvagem. 
- - guará (garc;a) pe (nos, ao) - 'nas garc;as', 'aos guarás'. 

M. q . uarapes, designa também un1 riacho de Sáo Paulo, aflu
ente do Bacururu. 

GUARAPU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "D". 

ETI M . guará (a garc;a, O cao Silvestre) pu (batida, pancada, barulho, 
estrondo) - 'a pancada, batida ou estrondo dos guarás', isto é, da 
ave ou do canídeo. 

Pode derivar-se também de gua-r-apú(g) , dizendo-se entao da. 
'pon ta rombuda', do 'chifr€ cotó' do 'corno aguc;ado' e também do 
'chif re f urado'. 

No comum dá-se este nome a um pequeno animal ruminante de 
cor vermelha da família dos Cervídeos (Cervus simplice cornis). 

M .q. uarapu e guarabu (q . v . ) . 

GUARAPUAVA - rua. Loe. Sao Cristóváo (6.º Distr., 21.ª Circ.). 
Ant. Dr. Rodrigues de Santana. Idem no Méier 

(9.0 Distr., 26.ª Circ.). 

E1'IM. guará (a garc;a 1 o cachorro do mato) puava == poa(m)ba (le
vante, insurreic;ao, sedic;ao, bulha) - 'o levante ou rutnor das 
gar~as', 'a bulha, sedic;áo ou insurreic;ao dos caes'. 

M. q. guarapoaba, guarapoava, guara puaba e uarapuaua ( q. v. ) , 
é nome também de urna cidade do Paraná. 

GUARARAPES - ladeira dos. Loe. Laranjeiras (l.º Distr., 8.ª Circ.). 

ETIM. guará (o guará) rape (forma substantiva de caminho) - 'ca
minho dos guarás', isto é, das gar~as ou dos cachorros selvagens .. 
- - guarará (tambores, ribombo) pe (nos) - 'nos bombos' ou 'nos 
tarnbores'. 

Monte de Pernambuco onde se travou a famosa batalha entre 
lusos-brasileiros e holandeses. 

M . q . uararape. 

GUARAREMA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.a: Circ.). Ant. 
Artur. 

ETIM. guará (o canídeo) rema (fedorento) - 'o cachorro fedoren1io', 
'o ca.o rabugento'. 
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- - gua-rá (o pelo, a lá) rema (fedorento) - 'o pelo fe-dorento', 'a 
lá de mau cheiro'. 

guari(b) (guariba, bugio) rema (que fede) - 'o macaco ca
tinguento'. 
-- guara (madeira) rema (fétida) - 'a madeira que fede'. 

Diz-se no comum do pau d'arco ( Scorodendro), árvore cuja casca 
rescende a albo. 

M. q . guarurema, guarirema e guarerema ( q. v.) , é nome também 
de um rio de Sao Paulo. 

GUARARU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. guará (a ave, garc;a) ru (negro, escuro) - 'a garc;a escura, 
tisnada'. 
- - guaré (o que foi) ru (negro) - 'o que foi negro'. 

Alusáo taJvez a ave cuja cór transmuda do brumo para o branco, 
o que é característico da p.rópria garc;a. . 

gua (o que, aquele) raru == raró (guadar, conservar) - 'o que 
guarda ou conserva'; 'o recipiente'. 

Teodoro Sampaio admite - gua-reru - 'a tina', 'a vasilha d'água'. 

GUARATIBA - estrad~ praia, enseada, promotório. Loe. Jacare-
. paguá (12.0 D.istr., 30.ª Cire.). 

seqüencia do litoral de Sepetiba, compreendida entre os dois 
ramos do macic;o da Pedra Branca, incluindo urna planicie babea 
bordada de mangues, os campos do Saco, do Peixoto, do Engenho 
de Fora e da Ilha. 

promontório em que se prolongam as elevac;oes de Sáo-Joáo
-da-Mantiqueira. 
- -- ilha situada ao sul do referido promontório. 
- - praia e recanto aprazivel do chamado Sertao Carioca. 

ETIM. guará (garc;a) tiba == tyba (sítio, lugar) - 'o sitio das garc;as'. 
Na forma guaratuba ( q. v.), designa um rio de Sáo Paulo. 

GUARATINGUETÁ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. guarating == guaratyng (as garc;as brancas) etá (sign. do pl.) 
- 'as garc;as brancas', 'muitas garc;as brancas'. 

guaratin (a garc;a branca) guetá (ser muito) - 'as garc;as alvas, 
muito brancas'. · 

Em Sáo Paulo é nome de urna cidade situada a margem do rio 
Paraíba. , 
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GUARATUBA - rua. Loe. Campo Grande "(14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. guará (garc;a) tüba == tyba (Sítio, lugar, abundancia) - 'o sitio 
das garc;as', 'abundancia de garc;as'. · 

M. q. guaratiba, guarativa e uaratiua ( q. v. ) , designa também 
urna vila do Paraná e um rio de Sao Paulo. 

GUARAüNA - rua. Loe. Madureira (12.0 Distr., 28.ª Circ.). Idem 
na Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Santos e Tra-

vessa Campos. 

ETIM. guará (a garc;a) una (preto) - 'a garc;a negra, escura'. 
Nome de urna árdea, a que dáo o nome também de caraú e ca

raúna (Plegadis guarauna), ave ribeirinha de longo bico encurvado 
e plumagem denegrida. 

GUARE - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. gua (suj. indeterm.) Té (estranho, distinto, diferente) - 'os 
diferentes ou estranhos'. 
-- gua (que, o que) eTe(b) (barriga, ventre) - 'o que tem barriga', 
'o panc;udo', 'o barrigudo'. 
-- guaré(r) - 'o que come', 'o comedor', 'o comiláo'; 'aqUele que 
se alimenta'. 
-- gua (o que, aquele) Té == ré(b) (virar, volver, voltar-se) - 'o 
que se vira'; 'aquele que se volta ou volve'. 

M.q. uaré (q. v.), pode significar também - 'o que foi' e '<r 
que comeu'. 

GUARI - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30,ª Circ.). 

ETIM. guarí == guarim, adj. - 'torto', 'contorcido', 'torcido', •enroscado'. 
~- gua (vale, baixada) Ti == ry (rio) - 'o rio do vale'. 
-- gua(r) (que come, comedor) ri (neg. náo) - 'náo come'; 'aquele 
que náo é voraz'. 

Pode ser também contrac;áo de - guarí(b), dizendo-se entáo da 
casta de macacos, bugio, guariba (Mycetas e Stentor). 

M . q. gua:Tim ( q. v. ) , é nome de urna árvore da familia. das Mo
ráceas. 

GUARIM - travessa. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. gua(r) (que come, comedor) rim == ri (rel. de in, estar) 
'estáo a comer'; 'comem'. 

gua-rim == gua-ri, adj. - ·'torto', 'contorcido', 'torcido'; 'en
roscado'. 

M . q. guari ( q. v. ) . 
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GUARICEMA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . 

ETlM. guarí ( torto, retorcido, enroscado) cema == cem (b) a (corda, 
liame, amarra, cipó) - 'a corda torcida', 'o cipó torcido', 'a amarra 
enroscada'. 
-- guari(b) (guariba) cem(b)a (corda, cipó) - 'a corda das gua
ribas', 'o cipó ou amarra dos búgios'. 

guari (torto, contorcido) cerna (sair, nascer) - 'sai ou nasce 
torto'; 'o que surge convulso'. 

No comum diz-se de um peixe marinho da familia dos Carangidas, 
a que dao o nome também de xumberga. 

GUARIMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. gua (enseada, várzea) rí == ry (ribeiro) imá == ymá (antigo> 
de outrora) - 'o antigo rio do vale ou da várzea'. 
-- guar (o que é) imd == yma (velho, antiquado) - 'o que é velho 
ou antiquado'; 'o vetusto'; 'coisa do passado'. 
-- guar (o que é) imá == ymá (amarrado, enrolado, entrouxado} 
- 'o amarrado ou enrnlado'; 'o entrouxado ou infardado'. 

guarí == gua-ry (bacia hodrográfica) imá == ymá (antiga} 'a 
antiga bacia ou Ieito dos rios'. 

GUARIUBA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 

F.TIM. guar(á) (a ave) iuba == yuba (amarelo} - 'o guará ruivo', 'a 
gar~a amarela'. 
-- guar(á) (pélos, plumas) iuba == yuba (amarelo, dourado) 
'pélos amarelos', 'plumas douradas'. 

guari(b) {guariba} iuba == juba == yuba (ruivo, amarelo) 
'a guariba ruiva'. 
-- guar (o que é) iuba == yuba (louro, amarelo, ruivo) - 'o que 
é louro ou dourado'; 'o ruivo ou amarelo'. 
-- guari (torto, torcido, contorcido) üba == yba (árvore} - 'a ár
vore torta', 'a baste torcida', 'o tronco retorcido'. 

Pode significar ainda - 'a árvore das guaribas'. 
No comum diz-se de urna planta da familia das Moráceas (Cla

risia n ·itida). 

GUARUJA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 35.ª Circ.). 

ETIM. guaru-yá - 'o viveiros dos guarus', isto é, do peixinho voraz a 
que dao o nome também barrigudinho. 

M. q. guaruiá ( q. v. ) , é nome de urna praia na ilha de Guaimbé, 
também chamada de Santo Amaro, no municí.pio de Santos, em SA.o 
Paulo. 
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GUATA - rua. Loe. (11.º Distr., 25.ª Circ.) . 

ETIM. guá (vale, várzea) (t)tá (pedra) - 'a pedra do vale'. 
-- gua (suj. indeterm.) atá == ata(ra) (viandante, forasteiro) 
'o viandante'; 'o forasteiro', 'o peregrino'. 

143 

-- gua (o que, aquele) tá (contr. de ytá, duro, resistente) - 'o que 
duro', 'aquele que é forte ou resistente'; 'o forte', 'o duro', 'o valente'. 

- - uatá v. - 'andar', 'caminhar'; 'faltar'. 
' 

GUATAMBU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. gua (suj. indeterm.) (a)td-mbu (duro e sonoro) - 'o que é 
duro e sonoro'. 
-- gua (o que, aquéle) tambu (ruidoso, bulhento) - 'o que é rui
doso'; 'aquele que faz bulha'; 'o ruidoso', 'o barulhento', 'o estre
pitoso ou rumorejante'. 

N orne que se dá a madeira do pequiá ( Apidosperma sessili florum). 

GUATAPARA - pra~a. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 10.ª Circ.). Idem, 
rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. gua (suj. indeterm.) tapará (pelo manchado, variegado) - 'os 
de pelo manchado ou variegado'. 
-- gua (aquele, o que) t.apará (vergado) - 'aquéle que se verga'; 
'o que é vergado'. 

No comum diz-se de urna espécie de cervo (Mazama americana), 
a que chaman1 também guaguete; vea.do pardo mateiro. 

GUAXINDIBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. guaxim = guachim (vassouras) díba == tyba (sítio, lugar; abun
dancia) - 'o sitio das vassouras', 'o varroural'. 

guaxim(a) == guacym(a) (a madeira lisa e lustrosa, a fibra 
sedosa) diba == tyba (sitio, lugar, abundáncia) - 'o sitio do gua
xima', 'abundancia de fibra sedosa'. 

M . q. guacendiba, guacindiba, guaxinduba e uaxindíua ( q. v. ) , 
designa tambero um rio e uma cidade do Estado do Rio de Janeiro. 

GUAXUP~ - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. gua (vale) xupé == ~upé (tremedal) - 'o trmeedal da baixada'. 
--- gua-eixu-pé - casta de abelhas; vespa selvagem; mellponida 
que faz seu ninho dentro da terra (Trigona rujicus). 

M.q. guachupé, designa também uma cidade de Minas Geraia. 



J. ROMÁO DA SILVA 

GUERENGUE - estrada do. Loe. Jacarepaguá. (12.º Distr., 30.ª Circ.) . 

ETIM. gu(h)er (apetitoso) hegué(r) (desejo, vontade, gana) -
'desperta o apetite', 'provoca vontade de comer'. 
-- guer == guer (dormir) hegue(r) (vontade, desejo) - 'vontade 
ou desejo de dormir'; 'a sonolencia'. 

GUIRABA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. IV. 

ETIM. guirá (ave, pássaro) aba (pena, pluma, plumagem) - 'a pena 
ou pluma do pássaro', 'a plumagem da ave'. 

GUIRARÉIA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. VI. 

ETIM. guirá == güyrá (pássaro) réia == réiy (bando, multidáo) - 'o 
bando de pássaros', 'a multidáo de aves', 'a passarada'. 

güirá == güyrá (pássaro) reá (morador do campo, campeiro) 
'e pá&saro campeiro', 'a ave do campo'. 

M. q . guiraré é equivalente a guirá-nhu ( q. v .) . 

GUIRATI!vl - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "II". 

ETIM. güirá == güyrá (pássaro) tim == tyn (pon ta, bico) - 'o bico 
da ave'. 

güirá == güyrá (ave, páissaro) tí == tyn(g) (branco) - 'o pássaro 
branco'. 

Pode significar também - 'a atadura ou amarrilha dos. pássaros'. 
M.q . guarat'í (q. v.), diz-se de urna ave de plumagem branca da 

familia dos Ardeideos. 

GUIRICEMA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. güiri (bagre) cerna == cem(b)a (satr; desembarque) - 'a 
saída do bagre'; 'o desembarque ou descarregamento do pebre'. 

, gü! rá == g_üyrá (pássaro) icema == ycyma (li:So, roli~o, lustroso) 
o passaro liso ou roli~o', 'a ave lustrosa ou luzidia'. 

güiri == güyryi (debabro, sob) cerna (sair brotar) - 'sai de 
baixo', 'brotar por baixo'. ' 

GUPIARA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Marcelo. 

ETIM. g'up-iár - 'o adverso', 'o contrário', 'o apósto'. 
g'upi(h)ár - 'aq~ele que se levanta ou se ergue'. 

Pode significar também - 'o que colhe', 'o que arrebata ou sur
preende', e ainda - 'o que ·se afasta ou se distancia'. 

Em Minas Gerais é denominacáo geográfica. 
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GURINDIBA - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 14.ª Circ.). Ant. "A". 

ETD4. güiri == güyry (a ave, guiri) ndiba == ntyba (sítio, lugar, abun
da.ncia) - 'o sitio dos guiris'; 'abundancia de guiris'. 
-- guiri == güirí (bagre) ndiba == ntyba (jazida, abundancia) -
'a jazida ou abunda.ncia de bagres' . 
-- guirundi (a pequena ave negra) iba == yba (árvore) - 'a ár
vore dos guriundis', isto é, do passarinho preto da familia dos Trau
pidas (Stephanopholus leucocephales), a que chamam também gu
rtncti, guarancti, gurani, guirundi (q. v.). 

GUIRINHATA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
Tra vessa Madalena. 

ETIM. guri == güiri (var. de bagre) nhatá == nhantá (veloz) - '.o 
bagre veloz'; 'o peixinho que nada rápido'. 
-- güri == güyri (sob, por baixo, debaixo) í == y (água, rio) nhatd 
(corre muito) - 'corre muito por baixo d'água'; 'veloz no fundo do 
rio'; 'o peixe veloz'; 'o submarino'. 

GURUPA - rua. Loe. Penha (11.º Distr. , 26.ª Circ.). 

ETIM. guru == curu (seixo, cascalbo) upá == (u)pá(b) (leito) - 'o 
leito de seixos', 'a base de cascalbos'. 
-- guru == curu (seixos, cascalho)upá == (u)pá(b) (lago, lagoa) 
---- 'o laigo dos seixos'; 'a lagoa dos cascalhos'. 
- - guru == curu (sarna, coceira) pá == pa(b) (peste, epidemia) 
-- 'o surto de sarna', 'a epidemia de coceira'. 

No caso de ser obliteraQáo de corupá ( q. v . ), diz-se do lugar pró
prio para plantagóes, 'o sitio', 'o ro<;ado'. 

M . q . curupá ( q . v . ) , designa também urna ilha e urna. cidade 
do Pará. 

GURUPATUBA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr ., 25.ª Circ.). Ant. Guge. 

ETIM. guru == curu (seixos, cascalhos) patüba == patyba (fim da 
jazida) - 'o fim da jaztda de cascalhos ou de seixos'; 'onde termina 
o cascalheiro ou o seixal'. 

gurupá == curupá(b) (curar lepra, sarar sarna) tuba ( contr. 
de tuibae, o velho, hornero idoso) - 'o velho que cura sarna ou 
lepra'; 'o curandeiro que faz desaparecer a coceira'. 
--- gurupá == curupa(b) (sarar lepra, curar coceira) tuba == tyba 
(sitio, lugar) - 'o sítio onde se sara lepra'; 'o lugar de curar co
ceira'; 'o leprosário', 'o sana tório de leprosos'. 

M.q. curupatuba, curupatiba e gurupatiba (q. v . ). 
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GURUPEMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Qua
renta. 

E'l'IM. guru == curu (seixos, cascalho) pema == pem(b)a (anguloso, 
esquina) - 'o seixo anguloso', 'o cascalho esquinado'. 

guru == gürí (bagre) pema = pem (b) a (penca) - 'a penca 
de bagres' . 

GURUPI - rua. Loe. Vila Isabel (8.0 Distr., 20.ª Circ.). 

ET.M. guru == curu (seixo, cascalbo) pi == py (base, fundamento., 
fundo, interior) - 'a base de seixos', 'o fundo ou assentamento de 
cascalhos'. 
-- guru == curu (sarna) pi(r) (pele) - 'a pele sarnenta', 'a cútis 
ou a epiderme pruridificadas'. 

Pode ser também obliterac;áo de curuPira ( q. v. ) , e nesse caso 
oiz-se de um duende da mitologia amerindia que preside os pesa
delos ou sonhos maus. 

M. q. curupí ( q. v. ) , é nome também de um rio que corre na 
fronteira do Maranháo com o Pará. 

I 

IACI - r11a. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) : Ant. "A", ''B" 
e "C". 

ETIM. iá == yá (fruta) ci == cy (máe) - 'a máe das frutas'. 
-- i == y (art. def. o, a, os, as) ací == acy (irmáo, irmá, irmáos) 
'o irmáo', 'a irmá'; 'os irmáos'. 

Pode · significar também - 'o peda~o'; 'a apara'; 'a ponta'; 'o 
que •Sofre ou se condó1'. 

M.q. jací (q.v.), designa a 'lua' e o 'mes lunar', dizendo-se 
também da 'estréla-.do-mar', de um ornamento da cabe~a em forma 
de meia-lua e da cumbuca ou meia-cabaga. 

IAQU - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. Alice. 

ETIM. iá == yá (cabaga) aQu (grande) - 'a caba~a grande'; 'o cum
bucáo'. 
-- í == y (água, río) aQu (grosso, grande) - 'a água ou río grande'; 
'o aguaceiro'; 'o lagamar'; 'a enxurrada'. 

M. q. iguaQu e iu~u ( q. v. ) , pode significar simplesmente -
'grosso', 'gordo', 'espésso'. 

IANDU - rua. Loe. Pavuna (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "C". 

ETIM. i-andu == y-andu(b) - 'o sensível'; 'o perceptivel'. 
Pode significar também - 'o costumeiro ou habitual'. 
M. q. jandu ( q. v. ) , é urna das formas pelas quais se designam 

a aranha e a avestruz, dizendo-se também da pimenta. 

IAPIRA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ. ) . Ant. Tra-
vessa Inés. 

ETIM. iá == yá (fruta) pira :=:: pyra {pele) - 'a pele da fruta'; ca fruta 
pelicosa'. 
- - t == y (rio, água) apira == apyra (parte superior, proeminéncia) 
- 'cabeceira do rio'; 'a nascente'; •cumiada donde vem o rio'. 
-- iapi == ya¡ii (o cocuruto) rá (pélo, pluma) - 'o crA.neo peludo'; 
'a cabe~a emplumad.a'; 'o penacho'. 



148 J. ROMÁO DA SILVA 

Pode significar ainda - 'o individuo pelancoso' ; 'o de cabe~ 
manchada ou lanhada'; 'o que se desprende ou desaba', e também 
- 'o mentiroso'. 

M.q. japira e japuira (q.v.), diz-se no comum da ave da fa
nlilia dos Icterideos (Cactus haemorhours), a que em algumas partes 
dao o nome de 'guache' ou 'guachi'. 

JARA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "N" . 

ETIM. í-iara == y-yara - 'o sobrepujante'; 'o dominador'; 'o sobran
ceiro'; 'o senhor'. 

iá == yá (dono, senhor) ara (dia, luz, mundo) - 'o dono do 
dia'; 'o senhor da luz ou do mundo'. 
-- í == y (água) iara = yara (nascido, o que nasce) - 'nascido 
das águas'; •aquele que vem ou emerge da água'. 

Pode significar também - 'aquéle que determina'; 'o que nos 
toma ou faz nascer'. 

Como adjetivo e como sufixo adjetivante, expressa - 'nascido', 
'caldo' ; 'colhdio', 'tomado'; 'hábil', 'destro', 'capaz'. 

M.q. jara (q. v.), diz-se no comum de um.a figura mitológica a 
quem se atribui o dominio das águas, 'a máe d'água', própriamente 
dita. 

IARAQUA - estrada. do. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. Caminho do Rio Morto. 

ETIM. iara == yara (senhor) quá (vencer, sobrepujar, dominar} - 'o 
senhor que vence, domina ou sobrepuja', 'o senhor sobranceiro'. 
- - iara = yara (senhor) qua == muá = pua (dedo) - 'o dedo do, 
Senhor', qui~á 'de Deus'. 
- - iara == yara (o senhor) quá (tenro, novo) - 'o jovem senhor'; 
'o senhor t enro'. 

No caso de derivar-se do i -aracuéi == y-arayquan, admite-se os sig
nificados - 'o dia alto'; 'o sol a pino'; 'a tarde', 'o entardecer'. 

IATU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "A". 

ETIM. iá-tu = yá-tu - 'curto', 'breve', 'cotó'; 'encurtado', 'abreviado'. 
-- í-atü = y-aty - 'o bicudo', 'o cornudo', 'pontudo'. 

Pode expressar também - 'o cabe~a branca'. 
M. q. jatu ou jati ( q. v . ) , diz-se no comum de uma casta de 

vespa, vulgarmente chamada 'abelha-mo~quito'. 

IBAP: - praca. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. ibá == ybá (o fruto, fruta) é == h~ (agradável, saboroso·, doce) 
- ·o fruto saboroso', 'a fruta gostosa', 'o pomo doce'. 
- - iba = yba (árvore, tronco, baste) e (Oco, séco, vazio) - 'a árvore 
Oca', 'o tronco séco', 'a haste vazia, chOcha'. 
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- - ibá == ybá (fruto) é == ei (inútil, ruim, imprestável) - 'o fruto 
ruim', 'o pomo imprestável', 'o édule'. 
- - i == y (água) bae == (m)ba~ (coisa, bicho) - 'a coisa d'água'; 
'o troco aguado'. 
-- í-bae == y-(m)bae, adj. - 'o rico, o rica~', 'a fortuna', '~ 
haveres'. 

Pode significar ainda - 'fruta que se deteriora'. 

IBARAMA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Clrc.). Ant. 
"G". 

rrIM. ibá = · ybá (fruta) rama (terra, país) - 'a terra das frutas', 
'o pais fruteiro'. 
-- iba == yba ( árvore, tronco, haste) r'ama (alto, firme, armado) 
- 'a árvore alta', 'o tronco firme' ; 'a haste armada ou que se alteia'. 

Pode significar também - 'o país ou regiA.o do arvoredo'. 

IBATA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. das 
Mangueiras. 

ETIM. iba = yba (árvore, tronco) atá (duro, rijo) - 'a árvore dura, 
resistente'; 'o tronco ri.jo'; 'o pau-ferro'. 
-- ibá == ybá (fruta, pomo) ata (duro, rijo) - 'o fruto duro'; 'a 
noz', 'a castanha'. 
- - ubá (bago) atá (duro, rijo, s~o) - 'o bago duro'; 'o favo .séco, 
rijo'. 

M. q . iuatéi e ubatá ( q. v . ) , diz-se de urna árvore da familia das 
·Anacardiáceas ( Astronium concinnum). 

IBATÉ - rua. Loe. Méier (9.º Distr ., 28.ª Circ.) . 

ETIM. iba == yba (árvore, tronco) té == té(b) (ineorpado, polpudo, 
denso) - 'a árvore lncorpada'; 'o tronco polpudo'; senáo mesmo -
'a árvore copiosa ou frondosa'. 
- - iba = yba (árvore) (e)té (grande, verdadeiro, autentico) - 'a 
árvore grande', 'a madelra auténtica ou verdadeira'. 

Pode significar também - 'alt1ssimo'; 'elevado', 'erguido'; 'su
pino' ; 'no cume', 'no alto'; 'o sobrado' propriamente dito. 

Como adjetivo expressa - 'o real', 'o verdadeiro', 'o auténtico', 
'o importante'. 

M. q . iuaté ( q . v.), designa também um morro situado entre os 
municipios paulistas de Sáo Roque e Ara~arlguama. 

lBATJNGA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETDI. iba == yba (árvore, tronco, baste) tinga (branco) - 'o tronco 
ou haste branco'. 
-- ibá == Jlbá (fruto, pomo) tinga (branco) - 'a fruta ou pomo 
branco'. 



150 -J. ROMAO DA SILVA 

__ ibá == ybá (fruto, fruta) tinga (enjoativo, fastidioso) - 'a fruta 
enjoada'; 'o fruto ou pomo fastidioso'. 
-- iuá == yuá (o juá) tinga (branco) - 'o juá branco'. 

M .q . ibatí, ibatim , iuati, iuati e iu,atinga (q . v.), diz-se no cornum 
de urna casta de joá, árvore e fruto da familia das Rarnináceas. 

JBATUBA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. ibá == ybá (fruta) tüba == tyba (sitio, lugar, abundancia) -
'o sitio das frutas'; 'o frutal'; 'o pomar'. 
-- ibá == ybá(g) (céu) tuba == tyb.a (pouso, pousada) - 'o pouso 
do céu'; 'a mansa.o paradisíaca'. 

M .q . i batiba e iuatiua (q.v.) . 

IBI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr ., 18.ª Circ.). 

ETIM. yby, s. - 'terra', 'solo', 'chao'; 'barriga'. 

-- ybi == y(m)bi(r), adj . - 'verde', 'fresco', 'tenro', 'novo' ; 'direito', 
'reto', 'direto', 'ereto'; 'em pé'; 'erguid.o'; 'aprumo'. 

Pode significar ainda - 'cac;tlla', 'o irmao mais móc;o'. 

IBIA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ibi == yby (terra, solo) a (alto, elevado, erguido, proerninente) 
'a terra alta', 'o solo elevado'; 'o cabego proeminente'; 'barranco', 
'barranca'; 'l!ateira'; 'o planalto', 'a chapada'. 
- - ibi == yby (terra, solo) á (fruto, fruta) - 'os frutos da terra', 
'o édule terroso'. 
-- ibí == yby (terra, solo) á(b) (cortar, escavar) - 'escava terra'; 
'remove o solo'. 

Diz-se no comum das raizes édules, e particularmente de urna 
erva azeda empregada como adubo. 

Na forma ibia ( q . v.), é nome também de urna cidade de Minas 
Gerais. 

IBIAPABA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. Sete. 

ETIM. ibi == yby (terra, solo) apaba (lugar, tempo e modo de vergar, 
truncar ou oortar) - 'corte de terra'; 'terra em barranco ou trun
cada'; 'o alcantil'; 'o despenhadeiro'; 'o escarpado ou escarpamento'. 

ibill == ybyá (terra alta,, s<:>lo elevado; chapada) paba (fi~, 
término, estremo, termo) - 'o fim da escarpa~. 'o extremo da cha
pada'; 'onde t erminam as terras altas'. 
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Pode significar ainda - 'cava', 'cavidade', 'cova', 'valo'. 
M. q . ibiapava e iuiapaua ( q. v. ) , designa também urna serra

nia, ou mais propriamente, urna c.ordilheira, que assinala os limites 
entre os Estados do Piauí e Ceará. 

IBIAPINA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ibiá = ybyá (monte de terra, solo elevado, chapada, planalto) 
p{na (limpo, pelado; calvo) - 'o monte calvo'; 'a chapada limpa'; 
'o planalto despido de vegetac;ao'. 
-·-- ibí == yby (terra, solo, ehao) apina (tosqueado, pelado., limpo) 
- 'a terra pelada'; 'o solo limpo, despido de vegetac;ao'. 
-~- ibiá == ibyá (m.q. guá, aquele, o que) apina (calvo, glabro) 
- 'aqueles que sao calvos'; 'os carecas'. 

M. q. biapina e iuiapina ( q. v. ) , designa igualmente urna serra 
do Ceará. 

IBICUJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr ., 2&.ª Circ.). 

ETIM. ibi == yby (terra) cuí (pó; esfarinhado) - 'o pó da terra'; 'a 
terra fina'; 'a areia', 'a poeira'. 

M. q. bicuí e uicuí ( q. v. ) , designa também urna povoac;áo flu
minense e um rio do Rio Grande do Sul. 

IBIQUERA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ:). 

ETIM. ibií == ybyí (no chao, na terra, sob ou sobre o solo) quer(a) == 
cuer(a) (dormir, jazer) - 'dorme no cháo', 'repousa na terra', 'jaz 
n o solo'; 'o morto', 'o defunto'. 
-- ibí == yby (terra, solo) quer(a) == cuer(a) (que foi, velho, an
tigo) - 'terra velha'; 'solo antigo'; 'aterra cangada', 'o solo exaurido'. 

Pode significar também - 'é tudo terra', 'somente terra'; 'sedi
mento apenas'. 

M . q. bicuera, biquera, ibicuera e imicuera ( q. v. ) . 

IBIRA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr ., 21.ª Circ.) . 

ETIM. t-bi-rá == y-(m)by-rá - 'o que vem ou provérn da terra' ; 'o 
que se tira do solo'; 'o fruto da terra'; 'o produto do solo'. 
-- ibi == yby (terra, solo) irá (apoc. de irahar, soltar-se, afrouxar, 
cair) - 'a terra sólta ou caida'; 'o solo frouxo ou que se desmancha'. 
-- ibirá == y(m)byrá, s. - 'árvore'; 'cilpó', 'madeira', 'viga', 'estaca'; 
'estacada', 'pau-.a-pique'. 
-- ibirá == ybyrá (árvore) á (fruto, fibra) - 'o fruto ou fibra da 
árvore'; 'a árvore frutífera'; 'a fruteira'. 
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ibir == ybir (nóvo, tenro, verde) á (fruta, fruto) - 'o fruto 
verde'; 'a fruta tenra, mole ou imatura'. 

ibi == yby (terra, solo) rá (contr. de rahar, pesquisar, esqua
drinhar, fuc;ar) - 'o que pesquisa ou fuc;a a terra'; 'o que esqua
drinha ou investiga o solo'. 

Pode aludir também ao que é 'enterrado', 'sepultado', ou que 'jaz 
na terra ou no sub-solo'. 

M . q . imirá, imará e iuirá ( q. v . ) , designa os L ecythis em geral, 
dizendo-se mais comumente do cipó ou fibras que se extraem ·das 
árvores. 

IBIRAC! - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.ª Circ.). 

E'IIM. ibirá == y (m ) birá "(pau. madeira, fibra) aci == acy (peda~o, 
apara, tora; cortado) - 'o pedac;o de pau'; 'o pau cortado' ; 'apara 
de madeira' ; 'a tora, o toro'. 
-- ibirá == y (m)byrá (pau, madeira, fibra) cii (liso, rolic;o; lustroso~ 
poli.do) - 'o pau liso'; 'a madeira rolic;a'; 'a fibra lust rosa ou polida'. 

ibtrá == ybyrá (árvore, madeira, pau) ci(c) == cy (g) (resina, 
liquido viscoso) - 'a resina da árvore'; 'a madeira resinosa' ; 'o pau 
de breu'. 

M . q . biraci, biracica, iací, mtract e uiraci ( q . v. ) , diz-se da al
mocega; árvore da familia das Anacardiáceas, da qual se extrai um 
liquido resinoso e balsámico. 

IBJRACOA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "L". 

ETIM. ibira == ybyrá (pau, madeira; árvore) coá == quá(r) = cuá(r). 
(furado, óco; esburacado) - 'o pau fura.do'; 'a madeira <>ca'; 'a fibra 
esburacada,. 
-- ibirá = ybyrá (árvore, pau) coá = quá (empinado, espigac;ado, 
elevado, em riste) - 'o pau erguido ou a pique' ; 'a estaca' ; 'a for
ragem de embira'. 
-- ibirá == ybyrá (madeira) coá == guá (baia) - 'a baia de madeira'. 
-- ibirá == ybyrá (árvore, embira) cuá == quá (meio, cintura; 
cinta) - 'o meio ou cintura da árvore'; 'a cinta do pau'. 

Pode significar também - 'o que se hasteia' ou 'se enfurna na· 
terra'. 

M . q . ibi racuá, ibiraquá, iuiracuá, miracuá ( q. v.) , diz-se no 
comum d e urna variedade de ofídio que tem por hábito enroscar-se 
no tronco das árvores. 

lBJRAPITANGA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ibi rá == ybyrá (madeira, pau, fibra) pitanga == P11tanga (ver
melho, rubro, esbraseado) - 'o pau oü madeira ver:rnelha'; 'a fibra 
cór de brasa'. 

I 
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M. q . birapitá, ibirapitll, imtrapitá, tvir.apitá, iuirapitá, mtrapi
tanga e uirapitá (q. v.), diz-se da madeira avermelhacla e colorante 
que deu nome ao nosso pais, o pau-brasil, propriamente dito. 

IBIRAPUITA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Venceslau. 

ETIM. ibará == ybyrá (pau, madeira, fifila; embira) puitá == p(o)uitá 
(nó; fio; corda) - 'o pau do nó ou cheio de nós'; 'o cipó da corda 
ou corda ·de cipó'; 'o fio da embira'. 
-- ibirapuí == ybyrapuí (a fibrasinha, pau fino, madeira delgada) 
i'tá == yta (resistente, rijo) - 'a fibrasinha resistente,; '.a tábua 
dura ou rija'. 

Pode significar também - 'pau ou madeira de fibra rija'. 

IBIRAREMA - rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"4". 

ETIM. ibtrá = ybyrá (pau, madeira) rema (fétido) - 'o pau fedo
rento', 'a madeira catinguenta,. 
-- ibirá = ybyrá ( embira, fibra) rema (do sumo, que tem ou traz 
sumo) - 'a embira do sumo'; 'a fibra suculenta,; 'o sumo da embira'. 

M. q. birarema, ibirarema, imirarema, ibirema, imirema, iutrema 
e ivirarema ( q. v.), diz-se de urna planta da famUiia das Fttolacáceas 
(Gallesia scorodendron), mais comumente chamada guararema (q.v.), 
e a que vulgarmente dáo os nomes de 'pau d'alho', 'pau canela' e 
'capitáo do mato'. 

· IBIRUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "41" 
"E". 

ETIM. ibir(á) == ybyr(á) (pau, árvore, madeira) ubá (canoa) - 'o pau 
ou árvore da canoa'; 'a madeira do barco'. 
-- ibir(á) = ybyr(á) (árvore, vergOntea, verga, viga) ubá (flecha, 
canic;o) - 'a árvore ou vergOntea da flecha' ; 'a viga ou verga do 
canic;o'; 'o pé de cana'. 
- - ibiru == ybyru(ru) (terra fófa, movedic;a; charco) iba == yba (ár
vore, planta) - 'a árvore da terra fófa ou do pantano' ; 'a planta 
do charco'. 
- - ibiru == ybyru(ru) (barro fófo, terra movedic;a; charco) tlbá = 
uu(m)bá(r) (sedimento que cai; bOrra, bolor) - 'o sedimento úmi
dc que se desprende'; 'a terra fOfa que cai'; 'a bórra ou bolor do 
pántano'; 'o charco bolorento'. 
-- ibi == yby (terra, solo) ru (vir,. provir, trazer) übá == ybá (fruto) 
-- 'o fruto que vem ou provém da terra'; 'a raíz édule'; 'o que traz 
a terra'; 'o produto do solo'. 

M. q. birubá, biraubá, ibiruá, imirubá, mirubá ( q. v.), diz-se 
no comum da 'pitangueira-do-mato'. 
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!BITARA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Circ.). 

ETIM. i bi == yby (terra) tara (tomar, colher, tirar) - 'o que se toma 
ou colhe da terra'; 'o que colhe ou extrai produto do solo'. 
-- i bi == yby (terra, solo, cháo) itarü == ytaru (teso, firme) - 'a 
t erra firme ', 'o cháo duro', 'o teso'. 
- - ibi(ra) == yby(ra) (embira, fibra) tará (espiga) - 'a embira 
da espiga'; 'a palha do milho'. 

M. q. imbiara e imitara ( q. v. ) . 

IBITINGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Itanhaem. 

ETIM. ibi == yby (terra, barro) tinga (branco) - 'a terra branca'; 
'o barro branco'. 

M. q. i bitl. e ibi t in ( q . v .. ) , diz-se também da - 'névoa', da 'ne
blina'; do 'nevoeiro'; do 'tempo nubla:do ou enevoado'. 

Designa também um serrote e urna cidade de Sáo Paulo. 

IBITIRAMA - praga. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM . i bitir == ybytyr (monte, elevac;áo) ama (alto, elevado, so
branceiro) -- 'o monte a lto'; 'o serrote elevado'; 'a. montanha'. 
- - i bi t i == ybyty(n) (hévoa, nevoeiro, neblina) rama (o que· se eleva 
ou culmina) - 'a cumiada enevoada'; 'o pico da neblina'; 'terra alta 
vaporosa .ou nublada'. 
- - ibiti == ybyty (ponta de terra) rama (que se eleva) - 'a ponta 
de terra elevada'; 'a língua de terra al ta'. 

ibití == ybyty(n) (névoa, nevoeiro, neblina) rama (terra) -
'a terra da neblina ou do nevoeiro'. 

IBITIUVA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr ., 31.ª Circ.) . Ant. Iguac;u. 

E TIM. ibiti == ybyty(r) (monte, serra, montanha)' üva == yba (árvore) 
- 'a árvore do monte ou da serra'. 
--- ibiti(r) == ybyty(r) (morro, elevac;áo) uvá == ubá (flecha, ca-
nigo) - 'o alto das flexas', 'o morro ou serra dos cani<;os'. 
- - ibi == yby (terra, barro) tiuva == tyuba (amarelo) - 'a terra 
amarela'; 'o barro amarielo'. 
-- ibi == yby (terra) tiuva == tyuba (abelhas ruivas) - 'as abe
lhas ruivas da terra' ; 'as tiuvas encovadas'. 

M. q . i bitiuba, ibituiuva, bituva e bitiuva ( q . v . ) , diz-~e no 
comum da casta de abelhas ruivas que fazem seu ninho no interior 
da terra. 

t 6 
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IBITU - rua. Loe. Realen go (13 .0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. ybyt u == ypyt u(b) , s. - 'o vento'. 
No sentido lato significa - 'hálito', 'sópro', 'bafo', 'evaporac;ao', 

'eflúvio da terra ou da água'. 
ibi == yby (t erra, solo) tu (molhado, úmido) - 'a terra mo

lhada'; 'o ~olo úmido'. 
-- ibi == yby (terra, barro) tu (batido) - 'a t erra ou barro ba
tido'; 'o barro sonoro'. 
--- i bi == yby (terra, barro, solo) tu == tu(n) (enegrecido, encar
voado) - 'a terra enegrecida', 'o solo encarVcoado'. 

IBITURUNA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 28.ª Circ.). 
. 

ETIM. ibitu == ybytu (hálito, baforada, arroto; ar, vento) run (a) 
:ru (enjoado; revólto) - 'o hábito ou arróto enjoado', 'o ar enjoa
tivo'; 'o vento revólto'; 'ciclone'. 

ibitü. == ybyt y (nevoeiro, névoa, fumaga; fumo; nuvem) runa 
(negro; revólto) - 'névoa escura'; 'a fumac;a ou nuvem negra'; 'a 
nuvem ou fumaga revólta'; 'o rolo de nuvem ou de fumaga'. 

M. q. biturun a e ibitiruna ( q. v. ) , designa também cidade 
e morro elevado e aurífero, situado no município paulista de Par
naiba, o qual foi explorado ·em 1590 por Afonso Sardinha . . 

Joao Mendes de Almeida tira a palavra de mbi-tu-ru-na, escla
recendo que ela exprime a natureza aurífera do acidente geográfico 
de Sao Paulo. 

IBORA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant . "E". 

ETIM. í == y (agua) borá == (ni)borá (manchar; de manchar; fazer 
mancha) - 'mancha ou tinge a água'; 'a água de tingir'; 'o líquido 
tintoso'. 
-- i == y (art. determ. pref. modificador do adj .) bor á == (m ) borá 
(que mancha ou nódoa) - 'o que faz mancha ou nódoa.'; 'o que 
mancha ou nodoa'. 

Teodoro Sampaio admite - y -bor á == y-porá - 'a água bonita'. 
M. q. imorá, imborá e miborá ( q. v . ) , é topónimo também do 

Rio Grande do Sul. 

JBOTIM - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "G". 

ETIM. iboti == yboty, quiga yb-mbotí. - ' a flor'; 'a floragáo'; 'o flo
rescimen to'. 
__ i bó == y(m) bó (faz-se) ti == ( i)ty (folhagem, ramo; galho; 
ponta) - ' faz-se na folhagem ou no ramo' ; 'faz-se na ponta', 
'perspon t a l . 

M. q. i botí e imot im ( q . v. ) . 
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JBOTIRAMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
"C". 

ETIM. ibotí == y(m)boty (flor, flora~áo) rama (terra, pais) - 'aterra 
ou país das flOres'. 

Pode significar também - 'a flor do monte' ou 'a serra florida'. 
M.q. botirania, imotirama e motirama (q. v . ), é topónimo tam

bém de SAo Paulo. 

ICA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. igá(b) == ygá(b) - 'a gordura'. 
Nome tupi da formiga cornestivel, mais comumente chamada 

'tanajura'; 'a fémea alada da saúva'. 
Diz-se também do 'pau a prumo', do 'caule', 'fuste' e 'tronco' 

das árvores. 
No caso de ser contrac;áo de y-ega, expressa - 'a fonte, o olho 

d'água'. 
Designa também rio da bacia amazónica e tribo selvagem das 

margens d,o rio Japurá. 

I<;APO -- rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Pro.longa
mento da Enes Filho. 

ETIM. igá == eca (olhos) pó == pó(r) (saltar, saltado) - 'olhos sal
tados'; 'olihos esbugalhados'. 

M .q. eQapó e gapor (q.v.). 

ICARAJ - rua. Loe. Sáo Critóváo (6.0 Distr., 21.ª Circ.). Ant. Tra
vessa Martins. 

ETIM. í == y (água, rio) caraí == caray(b) (bento, sagrado) - 'a água 
benta'; 'o rio sagrado'. 

Designa também urna praia de Niterói, no Estado do Rio de 
Janeiro. 

JCATU - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.) . Ant. Desem-
bargador Alfredo Russel. 

ETIM. í == y (água, rio) catu == gatu (bom) - 'a água boa'; 'o rio 
excelente'. 
- - í == y (art. determ. e pref. modificador do adj.) catu (bom) -
'o bom', 'o bondoso'; 'excelente'; 'a bondade'. 

M. q . igatu ( q . v. ) , designa tarnbém urna cidade do Maranháo. 

l'AúA - rua, largo e pra~a. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Travessa "M". 

ETIM. i<;a == y<;a(b) (a formiga, tanajura) uá (talo, caule, fuste) -
'o talo das tanajuras'; 'o caule das forrnigas'. 

i y (art. determ.) (e)caua == (e)caba (ólho vazado, Olho 
torto) - 'o Olho vazado'; 'o caolho'; 'o ólho torto'; 'vesgo'. 

l ' 
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ICó - beco. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Oirc.). 

ETIM. í == y (art. determ.) có (roc;a, ro~o) - 'a ro~a', 'as roc;as'; 
'o roc;ado'. 
-- icó · ecó, v. - 'ser' ou 'estar'. 

Parece tratar-se de expressáo tapuia. 
Denomina~áo dos indios Cariris do vale do rio do Peixe, designa 

tarnbém urna cidade do Ceará. 

ICOTÉ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Betel. 

ETIM. ieó == ecó (ser ou estar) té (Oco, esvaziado) - 'o que é óco', 
'o que está vazio'; 'o vácuo'; 'o caos'. 
-- icó == ycó (a ro~a) te (contr. de eté, grande) - 'a roc;a grande'; 
'o grande ro~ado'; 'a grande área de cultivo'. 

Pode aludir tarnbém ao que 'é feio' ou 'diferente'. 

IEJ.fBó - . rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. í == y (água) embó (fio, filéte) - 'o filéte d'água' ; 'o lacrimal'; 
'o riozinho'; 'o régo d'água' . 

M.q. iemó, imó, imbó (q . v.) . 

JER:E - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr. 28.ª Circ.). Ant. Ribeiráo 
Préto. 

ETIM. í == y (água) (í)eré == (y)ere (o giro, moinho, a virada) 
'o giro d'água'; 'o moinho d'água', 'o redemoinho'; 'água que gira'. 
__ yere, v. - 'volver', 'volver-se', 'virar-se', 'contornar-se\ 'girar'. 
-- adj. - 'volvido', 'tornado', 'girado', 'contornado'. 
-- s. - 'ro.da', 'nioinho'; 'carreta'. 

IGA<;ABA - rua. Loe. Penha (11.º Distr ., 25.ª Circ.). Ant. Silva 
Gomes. 

ETIM. igá == ygá (canoa, barco, navío) agaba (passagern, travessia) 
- 'a passagem da canoa', 'a travessia do barco ou do navio'. 
-- ig == yg (água, rio) aQaba (passagem, travessia) - 'o traspas-
se ou transporte da água'; 'a travessia ou passagem do rio'. 

Pode significar também - - 'a tomada ou recep~áo d'água'; 'in
fusáo'; 'infiltra~o', 'intumescimento'. 

ygar;aba, s. - 'vaso d'água', 'tina', 'pote', 'conduto ou adutor 
d'água'. 

IGAJBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Travessa 
Augusto Maia . 

. ETIM. igá == ygá (embeber-se, ensopar-se, intumescer-se) iba = yba 
(árvore) - 'a árvore ensopada ou intumesclda', ~a rnadelra infil- · 
trada d'água'. 
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-- igá == ygá (canoa, barco) iba == yba (árvore) - 'a árvore da 
canoa'; 'o tronco de cuja casca se fazem canoas'. 
- - ig == yg (água) aíba == ayba (ruim) - 'a água ruim, maléfica, 
salóbra'. 

Diz-se também do que é 'nocivo' ou 'pe~onhento'. 
M . q . gaíba, iguaíba, i uaiua e igariba ( q. v. ) . 

IGAPERA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Boa Es-
peran~a. 

ETIM. igá == ygá (canoa, barco) perá == perá(u) (caminho falso; fojo, 
furo enfolhado) - 'o fojo da canoa', 'o furo ou passagem camu
flada do barco'. 

Pode significar também 'o furo do tremedal', ou 'o fojo pantanoso'. 
M . q. igaper.áu e iuapera ( q. v . ) , diz-se no comum da passagem 

estreita dos igapós e do caminho aquático oculto sob ramagens. 

IGARA - pra<;a. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. iúa (árvore segundo pronuncia em nheengatu amazonense) rá 
(tirado, tomado, extraído, colhido) - 'tirado, tomado ou extraído 
da árvore'. 

Em tupi dir-se-ia ibará. 
Batista Caetano, baseado em Montoya anota - i g-ará - 'sObre 

água', 'metido n'água'. 
Teodoro Sampaio, concordando com Stradelli, admite - ig-yara 

'dona d'água'; 'superior a água'. 
N·este caso seria mais cabível - 'o que se sobrepoe as águas'. 
Como substantivo, igara é nome que no Amazonas se dá a um 

tipo d.e canoa estreita, em geral feita de cascas de árvore. 

IGARAPAVA - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Ctrc.). 

ETIM. igar(a) == ygar(a) (canoa) apava == apaba (término, termo,. 
ponto final) - 'o térmo ou parada das canoas'; 'o pórto'. 

igara == ygara (canoa) (u)pava == (u)paba (lago, lagoa) -
'o lago das canoas'; 'a lagoa das igaras'. 

Pode derivar-se também de ygara-upaba, significando - 'lugar 
onde pousam ou ficam as canoas'; 'o ancoradouro'. 

M. q. igarapaba, iguarupaba e iuarapáua ( q. v. ) , designa igual
mente urna cidade de Sáo Paulo. 

IGARAP:g ·- rua. Loe. Realengo (13.º Distr ., 29.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Paulina. 

ETIM. igar(a) == ygar(a) (canoa, barca) apé (caminho) - 'o caminho 
das canoas'. 
-- igar(a) == ygar(a) (barco, canoa) pé == pé(ba) (chato) 'a canoa 
chata'; 'a jangada'. 
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M. q. garapé e íuarapé ( q. v.), diz-se no comum do 'furo' ou 
bra~o do rio por onde passam as canoas ; 'o estelro'. 

IGARATA - rua. Loe. Ivladureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . 

ETIM. igará == ygará (a casca da canoa) (á)tá (duro, rijo) - 'a casca 
forte da canoa'; 'o casco rijo do barco', senáo - 'a canoa de casco 
rijo, resistente'. 

Pode derivar-se tamb~m de ygar-d-atá - 'a canoa alta e rija'; 
'o navío', 'o barco alto de ferro'. 

M.q. garata e iuaratá (q . v . ), é topónimo também de Sáo Paulo. 

IGARATE - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. igara == ygara (a canoa, o barco) (e)té (grande, verdadeira) 
'a canoa grande'; 'o barco verdadeiro', 'embarca~áo de fato'; 'o na
vio', 'o barco de grande calado'. 

M. q . igarité e equivalente a igaragu ( q. v.) . 

IGARAMIRIM - rua. Loe. Madureira ( 10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Pirajá. 

ETIM. igara == ygara (canoa) mirim (pequeno) - 'a canoinha', 'a 
barquinha'; 'o barco pequeno'. 

IGOA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Oelmira. 

ETIM. i == y (rio, água) goá == guá (seio, colo) - 'água em seio' ou 
'seio d'água'; 'enseada', 'baía'; 'bacia fluvial'; 'lagamar', 

M.q. iguá e iúuá (q.v.), pode significar também - 'o bójo d'água'. 

IGUA9U - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

~- antiga e primitiva denomina~áo do rio também dito Catumbi e 
hoje chamado Rio Comprido. 

ETIM. i == y (água, río) guagu (grande, amplo, grosso, volumoso) -
'a água grande'; 'o rio considerável'; 'caudal volumoso'; 'o estuário 
amplo'. 
- - iguá == yguá (enseada, angra, baía, lagamar) a~u - (grande, 
amplo) - 'a enseada ou angra grande'; 'o amplo lagamar' ; 'bacia. 
fluvial imensa'. 
-- í == y (río, água) guagu == uagu (o animal veado) - 'rio ou 
aguado dos veados'. 

Pode expressar simplesmente - 'grande', 'grosso\ 'incorpada', 
'volumoso', 'considerável'. 

M. q. iuacu ( q . v . ) , designa também rios e localidades do Pa
raná e do Estado do Rio de Janeiro .. 
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JGUAIBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). Ant. "H" 
e "I". 

E'l'IM. iguá == yguá (limo, musgo) iba == 11ba (árvore, planta, tronco) 
-- ·a árvore do limo'; 'o tronco musgoso'. 

Diz-se das plantas verdes sem caule e sem fólhas, que consti
tuem o limo dos lugares úmidos e sombrlos. 
-- iguá == yguaa (angra, baía, enseada de rio) iba == yba (árvore,. 
baste) - 'a árvore da enseada'; 'a haste da angra'. 1 

Comporta ainda os significados - 'o mastro do pórto', 'o esteio 
áo ancoradouro'. 
-- iguá == yguaa (enseada, angra, baía) aíba == ayba (ruim, difi
cultoso) - 'a enseada rulm'; 'a angra acidentada'; 'a baia obs
truida'. 

iguá == yguá(b) (bebida, beberagem; bebedouro) aiba == ayba 
(ru1m) - 'a bebida ruim'; 'a beberagem intragável'; 'água impres
tá vel para beber'. 
-- iguá ::::::: yguá(b) (bebedouro, em que se bebe) iba == yba (caule, 
tronco) - 'o caule de beber'; 'o tronco que contém água salutar'. 

Pode significar ainda - 'a árvore que bebe ou sorve água'. 
M. q . igoaiba e iuaiba ( q . v. ) . 

IGUAPE - rua. Loe. Madureira ( 10.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. iguá == yguá (lagamar, seio d'água; angra, enseada fluvial) 
pe (no) - 'no lagan1ar'; 'no seio d'água'; 'na angra' ou 'na enseada 
fluvial'. 
-- iguá == yguá (musgo, limo) pe (casca, cascada) - 'a casca do 
musgo'; 'a cascada musguenta'. 

Pode significar ainda - 'no porto'; 'no ancorado uro'. 
M . q. igoape e iuape ( q. v . ) , é denominac;;áo também de urna ri

beira e de urna cidade no litoral de Sáo Paulo. 

JGUAPERIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "14". 

ETIM. iguá ==· yguaa (angra, baía, enseada) periba == piryba (varas 
de junco; juncal) - 'o juncal da enseada', ou inversamente - 'a 
angra ou baía dos juncos', isto é, das plantas da familia das Jucá
ceas, que v~getam nos lugares úmidos ou pal~dosos. 

Pode significar também - 'o poc;o ou palude dos juncos'; 'o 
calhau ou ancoradouro de juncos'. 

M. q. igoaperiba, igoaperi e iuaperiba ( q. v. ) . 

JGUARACU - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 
Idem em Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. 

Mario Valadares. 
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El·IM. iguar == iquar == yquar (poQo, poQa, buraco d'água) agu (grande, 
grosso, amplo) - 'a poc;;a grande'; 'o grande furo ou buraco d'água'; 
'o poc;;o fundo'; 'o poQáo'. 
-- - igara == yg-uara (canoa) agu (grande) - 'a canoa grande'; 'a 
embarcac;;ao de grande calado'. 
- - igua(r) == ygua(r) (o que bebe, o bebedor) ru~u (adj. grande) 
- 'o grande bebedor'; 'o que bebe muito'. 

M. q . igoaragu e iuaragu. ( q. v. ) , é denominac;;áo também de um 
rio e de urna cidade de Pernambuco. 

Segundo frei Jaboatáo, foi assim que os indios da localidade 
pernambucana chamaram em 1530, as naus portuguesas que viam 
pela primeira vez. 

JGUARIM - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "C''. 

ETIM. í == y (rio) guarim == guarí (tórto, sinuoso) - 'o rio tOrto, 
sinuoso'. 

iguá(r) == yguá(r) (aquele que bebe; o bebedor; morador do · 
rio) rim = ri (form. rel. de i, estar) - 'aquéle que bebe ou está a 
beber'; 'o que está bebendo ou sorvendo água'; 'o que se encontra 
no rio'. 
-- iquar = yquar {poc;;o, poc;a, buraco d'água) im = í (pequeno, 
raso, pouco) - 'o buraquinho d'água'; 'a pocinha'; 'o poc;;o raso'. 

IGUATEMI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 D!str., 35.ª Circ.). 
Ant. "C". 

ETIM. í == y (água, rio) gua (suj. indeterm.) t'emi == t'em(b)1J 
(sobra, restante, residuo) - 'o que restou ou sobrou no rlo'; 'os so
breviventes da água'; 'os despojos do naufrágio'. 
-- iguá == yguaa (enseada de rio, bacia fluvial) t'emi == t'em(b)y 
(ficado, resto, sobra) - 'o restante da enseada'; 'o que ficou ou 
restou da bacía fluvial'. 

Pode signif~car ainda - 'o resto da bebida'; 'o residuo da bebe
ragem'; 'o sobejo d'água'; 'encalhe d'água'; 'água empossada ou 
lmpaludada'. 

M. q. igoatemi, iguatembi e iuatemi ( q. v . ) , designa também um 
rio de Mato Grosso. 

IGUAJBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. " H" 
e "I". 

ETIM. iguá = yguaa ( enseada de rio, angra, baia, pórto) íba == yoa 
(árvore, tronco, haste) - 'a árvore da enseada'; 'a haste da angra', 
'o mastro da bata ou do pórto'. 
-- iguá · (musgo, limo) tba = yba (árvore, planta) - 'a árvore do 
musgo', 'a planta do limo'. 
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- - iguá == yguaa (enseada de rio, angra, porto, baía) aíba == ayba 
(ruim, imprestável, dificultoso) - 'a enseooa ruim', 'a baía ou angra 
acidentada'. 
-- iguá == ygua(b) (o em que se sabe, o bebedouro; bebida, bebe
ragem) ib.a == yba (árvore, tronco) - 'a árvore em que se bebe' ou 
que 'dá de beber' ; 'o ingazeiro'. 

M . q . igoatba e iuaiua ( q . v. ) . 

IGUAPE - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. iguá == ygua(b) (bebedouro, em que se bebe, que dá de beber) 
pe (no, em) - 'no bebedouro', 'lugar onde se bebe'. 
-- i guá = yguaá (lagamar, baía fluvial) pe (no, em) - 'no la
gamar', 'na baía fluvial', 'na angra'. 

ig == yg (rio ) uapé (arbusto aquático) - 'río dos uapes' , isto 
é, do arbusto, cujas folhas cobrem a superficie dos lagos, rios e 
ribeiras. 

M.q . igoape, i uape e iguape (q .v . ) , designa t ambém urna ri
beira e urna cidade de Sao Paulo. 

IGUAPERIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "14". 

ETIM. igua == yguaa (enseada de río, angra, bata) periba == pyryba 
(varas de juncos) - 'a enseada ou angra dos juncos', 'o limo da 
angra'. 

Pode significar também - 'ancoradouro ou calhau de juncos'. 
M. q . igoaperiba, iuaperí, guaperí e iuapertua ( q . v . ) . 

IJUJ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. í == y (rio) j uí == jihí (gia, rá) - 'o río das gias ou das rás'. 
-- i == y (rio) jui == chii (andorinhas) - 'o rio das andorinhas'. 

M. q . iuí ou ichuí ( q . v . ) , designa também um rio do Rio Grande 
do Sul. 

IMARUI - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr. , 31.ª Circ.) . Idem, em 
Santa Cruz (13.0 Distr., 33.ª Circ.) . Ant. Estrada da 

Fíta e Camínho do Piaí. 
' 

. ETIM. í == y (rio, água) 11iarut = m(b) erui (mosquitos) - 'o río dos 
mosquitos', ou inversamente - 'os mosquitos d'água'. 

í == Y (água, rio) maruí = m(b)aruí (soturno, manso, tran
qüilo) - 'a água soturna'; 'o rio manso'; 'o regato tranqüilo'. 
-- í == y (art. determ.) maruí = m(b)aruí (que é manso, brando, 
suave ou soturno) - 'o que é manso'; 'o que é brando ou suave'; 
·o soturno', 'o tranqüilo', 'o silente'. 
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IMBÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. i(b) = y ( b) (planta) mbé (chato, rasteiro) - 'a planta chata 
ou rasteira' . 

Diz-se da trepadeira, Philodendron, a que em guarani dáo o nome 
de guembé (q.v.). 

IMBIA9Á - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "7". 

ETIM. imbi(r) == ymbi(r) (embira) agá == aga(b) (passar de través, 
atravessar, perspassar, cruzar) - 'a embira cruzada'; 'o tranºado 
ou esteira de embira'. 
-- imbi == ympy (fund10 d'água ou do rio) agá == agá(b) {passar, 
atravessar, cruzar) - ·passar ou cruzar no fundo do rio'; 'atravessar 
ou correr por baixo d'água'. 

Diz-se no oomum da 'foz', da 'barra' ou 'bóca do rio'. 
Pode significar também - 'olhos de gente'. 
Teodoro Sampaio admite - mbé-agá ou pe-agá - 'a travessia 

cio camtn.ho'; 'onde o caminho vem t er ao rio ou ao esteiro', 'o pé'>rto'. 
M. q . ini biagaba, .1nibiagá, impiagaba, ipiagava, piagaba e im

pia~aua (q. v.). 

IMBITUBA - prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. imbi(r) = ymby(r) (embira, cipó) tüba = tyba (sítio, lugar; 
abundAncia) - 'o sítio das embiras', 'abundancia· de fibras'. 
--- í = y (água) bituba == (m)bytuba (hálito, sópro, eva.poraºáo) 
- 'o hálito ou sópro da água'; 'a evaporac;ao'; 'o vapor d.'água'. 

Pode aludir ainda ao lugar onde predominam os sedimentos, o 
solo caracteristicamente sedimentar. 

Teodoro Sampaio admite - imbé (embé) tüba == tyba (terra, 
sítio; abundancia) -- 'o sitio dos imbés', iSto é, da planta rasteira. 

M.q . imbitiba, imbituva, mimbitiba ou mbituba (q . v.), designa 
também promontório, baía, porto e cidade de Santa Catarina. 

IA1BOA9U - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. í == y (água, rio) mboagu = mbo(y)agu (serpente) - 'a ser
pente d'água'; 'a grande cobra anfibia'. 

mbo(i) = mbo(y) (cobra) agu (grande, grosso) ·- 'a cobra 
grande'; 'a ' erpente'; 'a gibóia'. 

t == y ( art. determ.) mboar;u (que faz ere seer ou torna grande) 
- 'o que faz crescer'; 'o que torna grande'; 'o que engrossa, engorda 
ou aumenta'; 'engrossa', 'engrandece'. 

Figura mítica amozonense da 'máe d'água'. 
M. q. boacu, boiagu, moacu_. moiagu, boguagu e mboia~u ( q. v . ) , 

é denominac;áo também de urna localidade fluminense. 
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JMBUCA - praia do. Loe. Ilha de Paquetá (16.0 Distr., 35.ª Cire.). 

ETIM. í == y (água) mbuca == mb(o)uca (causar enjóo) - 'água que 
enj óa ou provoca náusea'. 
- - i == y (água, rio) mbuca == mpuca (rebentar, partir-se; poluir
se; fenda) - 'água que rebenta' , 'rebentar d'água' ; 'águas que se 
poluem'; 'o rio partido'; 'a fenda ou furo do rio'. 

M .q. imboca, mimbuca, mboca e mbuca (q .v . ) . 

JMBUJ - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Euge-
nio Torres. 

ETIM. imbu == ymbu (a fruta, imbu) í == y (rio, água) - 'o rio dos 
imbus'; 'o imbu aquoso'. 
-- imbu == ymbu (o imbu) í == í (pequeno, miúdo) - 'o imbu 
pequeno ou miúdo', 'o imbuzinho'. 

M.q. umbut ou imbuim (q.v . ), é nome de brejo, forte e povoa
~áo no Estado do Rio de Janeiro. 

IMBURANA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . 

ETIM. imbu == ymbu (o imbu) rana (falso, parecido) - 'o imbu 
falso'; 'semelhante ao imbu'. 

Diz-se da planta da familia das Burseráceas ( Bursera lepto
phlocos), a que chamam também umburana e umurana ( q. v . ) ; a 
madeira macia e aromática que se extrai dessa planta. 

IJltIUTA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Tra
vessa da Estiva. 

ETIM. m(b)ytá, s. - 'o piso', 'o degrau', 'a soleira', 'o sobrado', 'o 
poleiro', 'o girau'. 

M. q. irnitá, mitá e mutá ( q. v. ) , diz-se do glrau armado pelos 
ind~os &Obre as árvores para esperar a ea<}a; 'a espera', como em 
geral se diz. 

!NAJA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Marta. 

ETIM. iná-já == an(d)á-yá - 'amendoas ou cocos caídos'; 'oocos que 
se despencam', senáo - 'o cacho compacto'. 

Diz-se da palmeira Attaléa compacta e do seu fruto. 
M. q. anaiá, anajá, enaiá, enajá, indaia e inata ( q . v. ). 

INAMBI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. " 22". 

ETIM. í == y (art. def. o, a, os, as) nambi (apéndice; orelha,_ barba
t~na) - 'o apéndice', 'as orelhas', 'a barbatana'. 

ifían .== yftan (correr água, jorrar; jOrro, esguincho d'água) 
bi == mby (por bailo, embanco, abailo) - 'água que jorra para 
babeo'; 'a torrente que despenca ou corre por baixo'. 

M .q . iniambt; inhambi e nhambi (q . v . ). 
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INDAIA9U - rua. Loe. ViJa Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.) . 
A ~w-~t(# 

ETIM. indaiá == indayá (a palmeira) acu (grande) - 'a anaiá [pal
meira] grande'; 'o coco grande'. 

M. q . anaiacu, anaguacu, inaiucu, indaguacu e inaucu ( q. v . ) , 
é denomina~áo também de uma povoa~áo do Estado do Rio de 
Janeiro. 

INGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. i-ngá == y-ngá(r) , v. intr. - 'embeber-se', 'infiltrar-se', 'enso
par-se', 'empapar', 'intumescer'; adj . - 'embebido', 'ensopado'; 'es
corrido', 'infiltrado', 'intumescido'; 'coado'. 

Dlz-se da polpa, do fruto comestivel do ingazeiro'. 
M. q . igá e igár ( q . v . ) , designa localidades do Paraiba, do Rio 

Grande do Norte, do Estado do Rio de Janeiro e de Sáo Paulo. 
Chama-se assim também o Palácio onde tem sede o Governo 

fJuminenese, em Niterói. 

INGA/ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. ingá (o ingá) í (contr. de iba, árvore, tronco) - 'a árvore do 
]ngá', 'o pé do ingá', 'o ingazeiro'. 
-- ingá (o ingá) í == y (rio) - 'o rio dos ingás'; 'água do ingá'. 
-- ingá (o ingá) í == im (pequeno) - 'o ingá pequeno'; 'o ingaz!nho'. 

Admite-se ainda os significados - 'má água', 'água ruim ou 
nociva'. 

M. q . igat ( q . v. ) , designa também localidades de Minas Gerais 
e de Sáo Paulo. 

INHAMBUPE - rua. Loe. Madureira (10.º Distr ., 28.ª Circ.). Ant. 
"15". 

ETIM. inhambu == yñábu (perdiz) pe (no, em) - 'nos perdizes', 
'onde estáo os nambus'. 

No caso de ser corruptela de nhuápupé, diz-se da 'perdiz', ave 
da familia dos Tinámidas, género Rhynchotus rufexens. 

M. q. anambupe, nambupe, nhambupe e inambupe ( q . v . ) , de
signa também urna cidade da Bahia. 

-~ 

INHAMUNS - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ). Ant. 
Estrada "E". 

ETIM. inhá-mu == yfíá-m(b)it, s. - ' a perdiz'. 
M. q . inamu, inamum, inhambu, nhamum e namum ( q. v . ) , é 

topónimo também do Ceará. 
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JNHANDUJ - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr. 1 18.ª Circ.). Ant. 
,, A,,. 

ETIM. nhandu == ñandu (soer, costumar, costumeiro) í Y (água, 
rio) - 'é frequente n'água ou no rio '; 'o que amiúde se encontra 
na água\. 
-- inhandu == yñandu (corredeira) í = y (rio) - 'o rio das corre
deiras' ; 'rio ou água que corre com estrépido ou ruid1osamente'; 'a 
torrente'. 
- - nhandu (a aranha) z = im (pequeno, miúdo) - 'a aranha pe
quena ou miúda'; 'a aranhazinha'. 

Pode significar também - 'o rio das avestruzes'. 

M. q. nanduí, inanduí, nhanduí ou nhanduím ( q. v. ) . 

INHAUMA - praia e bairro. Loe. Penha (11.º Distr ., 25.ª Circ.). 

antigo pórto que nos tempos coloniais recebia embarcayóes a 
vela carregadas de mercadorias destinadas ao abastecimento da 
Ci-dade. 
-- riacho que outrora desembocava na enseada onde ficava o an
coradouro de. 

ETIM. nha(e) (va5ilha; prato, vaso) úma == uúma (lama, argila) - · 
'a lama da vasilha' ; 'a argila do prato ou do vaso'; 'o barro olar'. 

Diz-se da argila feldspática com que se conf eccionam arte fatos 
de alvenaria ou de ceramica. 
-- inhá == yñá (água corrente, enxurrada) uma == il (negro, es
curo) - 'a torrente negra', 'a enxurrada barrenta'. 

M . q. ínhum, inhuma, unhuma, nhauma ( q . v. ) , designa tam
bém localidades do Espirito Santo, do Maranhao, de Minas Gerais e 
de Pernambuco. 

INHOA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
''B''. 

ETIM. nhü =: ñil (campo, campina) á (alto, elevado) - 'o campo 
a lto'; 'a campina do planalto'. 

M .q . inhua1n, nhuá e nhoá (q.v.). 

INHOA!BA - estrada de. Loe. Campo Grande (14.0 Distr ., 32.ª Circ.). 

-- serra, ou mais proprian1ente, maciQo rural destacado, que se 
eleva entre as planicies quaternárias de Campo Grande e Santa Cruz. 

ETrM. nhu-ii == ñu-á (campo alto) aíba = ayba (ruim) - 'campo 
alto ruim'. 
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-- nhu = ñu (campo, cap~m, palha, erva) aíba == ayba (ruim) -
'campo ruim'; 'capim palha ou erva ruim'. 

M .q . nhoaiba, nhuaíba, inhuaiba, nuaíba (q.v.), designa tan1-
bém urna serra, situada no municipio paulista de Sorocaba. 

INHU!vIIRIM - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr., 18.ª Circ.). 

ETIM. nhfl (campo; palha, erva) 1niri11i (pequeno, miúdo) - 'o cam
pinho'; 'a palinha'; 'a ervazinha~; 'o capim miúdo'. 

M .q. inhomirim, nhumirím e nhomirim (q. v.), designa tam
bém urna povoa<;ao do Estado do Rio de Janeiro. 

IN HOVERA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. " 47" e " 65" . 

ETIM. inha == yñá (corrente) verá == (m) berá (explendor; resplan
descente, brilhante, fulgurante) - 'a corrente [d'água] fulgurante'; 
'a torrente que resplandesce'. 
-- nhil == ñu (campo) verá == (m)berá (resplandescer, fulgurar, 
brilhar) - 'resplandesce ou brilha no campo', 'o campo do fogo-fátuo'. 

Pode significar também - 'palha ou capim brilhante'. 

M. q . nhuberá, nhuverá, inhoberá e inhumberá ( q. v.) . 

INIMBÉ - rua. Loe. Méier (9.0 Distr ., 22.ª Circ.). Ant. Penha. 

ETIM. íni =: yni (rede, leito) 1nbé (chato, esparramado) - 'a rede 
chata'; 'a cama', 'o leito', 'a maca', 'a esteira'. 
-- ini == yni (rede) (i)mbé == (y)mbé (a planta) -. 'a rede ou ta
pete de imbé'. 
-- ini (rede) (e)mbé (borda, debrum; rendado) - 'a borda ou de
brum da rede'; 'a rede rendada'. 

M .q . nintbé, inimé e nimé (q.v.). 

ININGÁ - rua. Loe. Penha (11.º Distr ., 25.ª Circ.). Ant. " 17". 

ETIM. inz-guá == yn i-guá(b), S. - 'a rede trangada'; 'a tran<;a', 
'trama'; ' tecido da rede'. 

M . q. iniguá, 'niguá, ninguá, ininguá e iniguaba ( q. v.) . 

INOBI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Dona 
Cecília. 

ETIM. in(i) = yn(i) (rede, tapete, esteira) obi = oby (verde, azul) 
- 'a rede ou tapete verde'; 'a esteira azul'. 
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in(i ) == yn(i) 
verde', 'o fio azul'. 

Pode significar 
azul'. 
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azul) - 'a linh/ ( linha, f io) obi = oby (verde, 

ainda - 'os campos verdes', 'a campina ou e,rva 

M . q . nobi, inubi, inhobi e inhombi ( q. v . ) , é topónimo também 
da Paraíba. 

JNU9U - prac;a. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr,, 32.ª Circ.). 

ETIM. ñu = nhu (campo, campina) UQU (grande, largo) - 'o campo 
grande', 'campina ampla'. 

M.q. nhu<.;u e nu<;u (q. v.), é topónimo também do Ceará e 
do Piauí. 

JPAMERJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr ., 25.ª Circ.) . Ant. Emélia, 

ETIM. ipa(il)me == mpa(il)me (entre, no meio de, entremeado, en
tremeio, centralizado) rí == ry (rio) - 'entremeio do rio'; 'entre 
rios'; 'a mesopotamia'; 'a ilha fluvial'. 

M. q. ipaumert, upamerí, paumert e pamert ( q . v . ) , é nome tupi 
da cidade goiana de Entre Ríos. 

IPANÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Pedro Jordáo. 

ETIM. í = y (água, rio) pané == pané (ru1m, imprestável) - 'água 
ruim, imprestável'; 'rio inútil ou pobre de peixe'. 

M. q. ipané ( q. v. ) , é forma guarani de tpanema ( q . v. ) . 

IPANEMA - rua e avenida. Loe. Copacabana (5.0 Distr., 12.ª Circ.). 
Ant. Caminho do Canic;o. 

- - praia compreendida entre o Arpoador e o Canal que comunica, 
pelo sul , a Lagoa Rodrigo de Freitas com o oceano . Ant. Saneada. 
-- bairro que se desenvolveu em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, 
nos terrenos da planicie litoranea de restinga, outrora cobertos de 
cajueiros e pitangueiras. 

ETIM. í = y (água, rio) panema (ruim, imprestável, inútil) - 'água 
rnim', 'rio imprestá vel ou pobre de peixe'. 

M. q. ipané ( q . v . ) , designa também rio de Sáo Paulo e loca
lidades de Pernambuco e de Minas Gerais. 

lPP..' - avenida. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Pórto 
Carreiro. 

ETIM. i(b) == y(b) (árvore, tronco) pé = pe (casca) - 'a casca de 
árvore'; 'o pau ou tronco cascudo'. 

M. q . ipé ( q . v .), é nome comum a diversas árvores da familia 
das Bignonliáceas, genero Tabebuia; o 'pau-d'arco' e outras. 
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IPERANA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 D1str., 32.ª Circ.) . Ant. 
Veloso. 

ETIM. ipé == ype (árvore cascuda) rana (falso, parecido) - 'o falso 
ipé' ; 'o que se parece com a tabebuia'. 

IPEúVA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Rogério 
de Freitas. 

ETIM. ipé = ypé (o ipé, tabetuia) uva == iua = yba (tronco, árvore, 
baste) - •o pé de ipé', 'o tronco ou árvore da tabeluia'; 'o ipezeiro'. 
-- ipé == ypie (o ipe, tabebuia) uva == uúba (flecha) - 'a flecha 
de ipé'; 'o ipé das flechas'. 

Alusao a árvore da qual extraem os indios material para fei
tura de flechas. 

M. q . ipeíba, ipeiua e ipeuba ( q. v. ) , diz-se no comum de uma 
casta de tabebúia (Impetiginosa) , o ipé-préto ou ipé-roxo, como vul
parmente a chamam. 

IPIABA ·- rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. Campo do Jequié. 

FTIM. i == y (art. determ. e pref. adjetivante) piaba == pyaba (pele 
manchada) - 'o pele manchada' - alusáo ao peixe conhecido. 

Pode significar também - 'a fundura', 'a profundidade'. 
M. q. ipiáua, iptava, piáua, piaba e piava ( q. v. ) , é denomina

~ao também de localidade do Estado do Rio de Janeiro. 

IPIRANGA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Circ) . Ant. Base 
Minada. 

-- promontório na praia de Dona Luiza, em Sepetiba. 

ETIM. i = y (rio, água) piranga = pyranga (vermelho, rubro, pardo) 
- 'o ria vermelho ou pardo'; 'a água rubra'. 
-- ipt == ypy (a ponta) ranga (vistoso, bem parecido) - 'a ponta 
vistosa ou f ormosa'. 

Joáo Mendes de Almeida para quem a palavra nada tem a ver 
com rio e vermelho, admite - y-pi-ra-á-nga - 'leito desigual e em
pinado'. 

M. q . piirá ( q . v. ) , designa um arroio no vale do Tamanduatei, 
em Sáo Paulo, célebre por ter sido as suas margens que o Principe 
Regente D. Pedro I , proclamou a Independencia do Brasil. 

É denominac;áo também de localidades de Alagoas, da Bahia, do 
Ceará, Minas Gerais, Paraná, Piaui e Estado do Rio de Janeiro. 

IPOJUCA - rua. Loe. Penha ( 11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. ipó-juca = ypó-yuca - 'o estagnado', 'o pobre'; 'o palude fé
tido'; 'o banhado de águas poluidas'. 

M.q. ipojuca, ipoiuca, iputuca, pojuca e pujuca (q. v.), é deno
mina~áo também de localidades de Pernambuco e de Sáo Paulo. 
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JPORANGA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. í == y (rio, água) poranga (lindo, belo, bonito, formoso) 
'água bonita', ·rio belo ou formoso'. 

M.q . ipora (q.v.), pode significar simplesmente - 'obelo', 'o 
formoso', 'a lindeza'. 

IPU - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. í == y (rio, água) pu == (m)bu (surgir, borbulhar, nascer) -
'água que surge ou borhulha'; 'a vertente', 'a fonte', 'o minadouro'; 
'o ólho d'água'. 

í == y (água) pu == (m)bu (batida, pancada) - 'a batida ou 
panrada d'água'. 

No caso de .ser contra<.;ao de ypohu, expressa - 'o alagado', 
'alagadigo', ·banhado', dizendo-se também da - 'confluencia dos riQs'. 

Design a também r io e cidade do Ceará. 

IPUERA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. i pu == ypu (fonte, manancial, ólho d'água) uera (extinto, que 
foi, de outrora) - 'a fonte extinta', 'o manancial antigo' . . 
---- í = y (rio, água) puera (passado, extinto) - 'águas passadas', 
'manancial ou caudal extinto', 'o que foi rio', 'onde houve água'; 
'o vale seco'. 

Lemos Barbosa admite - 'caldo', 'sumo', 'suco'. 
M. q. ipoeira, ipoera e ipueira ( q. v . ), diz-se mais comumente 

dos lagoeiros formados pelo transbordamen to dos rios nos 1 ugares 
ba.ixos, onde as águas, geralmente piscosas, se conservam estagna
das duran te meses. 

No l\IIaranháo dá-se esse nome aos 'paús'. Em Goiás denom.inam
se assim as pequenas lagoas, a que em outras partes chamam ipau
mirim ( q. v .) . 

IPUPIARA - praga. Loe. Madureira (10.º Distr. , 28.ª Circ.). 

E-rIM. i pu == ypu (ólho d 'água, nascente, vertente) piara == pyara 
(cercar, defender, guardar) - 'guarda as vertentes ou fontes d'água', 
'o guardiao da fonte ou do minadouro'. 
-- ipu == ypu (fonte d'água, vertente) (u)piara == (u)pyara (ini
migo, hostil , aquéle que hostiliza) - 'o hostil da fonte d'água'; 
'aquéle que ofende ou hostiliza na cabeceira dos rios'. 

Pode significar também - 'o que reside, jaz ou permanece na 
fonte', 'o que habita no fundo das águas'. 

Diz-se de um genio da mitología indígena, que segundo os indios 
vigiava as fontes d'água, defendendo-as contra a incursa.o dos pes
cadores ou mariscadores. 
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JRACEMA - rua. Loe. Penha ( 11.º Distr., 26.ª Circ.). Idem em 
Can1po Grande ( 14.0 Distr., 32.ª Circ.) . 

l::TIM. ira == eira (mel) cerna == cem(b)a (sair , brotar; saindo, bro
tando) - 'n1el a sair ou a brotar'; 'mel que sai ou brota'; 'a fonte 
do mel '. 

José de Alencar, para ajustar o nome ao personagem do roman
ce, deu a interpretagao - 'lábios de mel'. 

Teodoro Sampaio admite, por analogía - 'meliflua', 'dulce'. 

M. q. eiracemba e eiracema ( q . v . ) , é nome de mulher e designa. 
também urna praia de Fortaleza, no Ceará. 

,IRA<;U - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant- Marcelino 
Gomes. 

ETIM. ira = ei ra (abelha, mel) agu (grande, gordo, grosso) - 'a 

abelha grande' ; 'o abelhao'; 'mel grosso'. 

M. q . eirucu e i raguar;u ( q. v. ) , diz-se também da grande col
meia de abelhas. 

IRAJA - largo e bairro. Loe. Maduriera (10.0 Distr., 27.ª Cire.) . 

rio da bacia da Guanabara, formado nas imedia<;oes de Brás 
d e Pina. 
--- ant!go ancoradouro de embarcagoes que sulcavam o rio outrora 
em parte navegável. 

antiga enseada que se destendia sóbre a planicie, ao longo da 
foz do rio. 
-- urna das mais antigas freguesias da cidade. 

ETIM. ira == eira (mel) iá == yá (apoc. de yahar, o que faz ou produz) 
- 'o que faz ou produz me!'; 'a meleira', 'a colmeia'. 
-- ira == eira (abelha, mel) já == yá ( caba~a; fruta) - 'a caba~a 
das abelhas ou do mel'; 'a fruta das abelhas'. 

Frei Agostinho de Santa Maria traduziu - 'lugar onde brota 
m rJ'. 

M. q. iraiá ( q. v.) , é um 'dos muitos sobrenomes surgidos e ado
tados pelos nativistas a época da Independencia do Brasil. 

IRAJUBA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"A". 

ETIM. ira = eira (mel, abelha) juba == yuba (amarelo, ruivo) - 'o 
mel amarelo'; 'a abelha ruiva'. 

M . q . eirajuba e iraiuba ( q . v . ) . 
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JRAMAIA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Idalina 
de Almeida. 

ETIM. ira == eira (mel, abelha) mai == m(b)ai (má, ruim) - 'a abelha 
má'; 'o mel ruim, nocivo'; 'o marimbondo, a vespa pungente'. 

No caso de ser corruptela de eira-maeí, expressa - 'a venda ou 
n1ercado de mel'; 'a distrlbui~ao de mel'. 

Teodoro Sampaio admite - ira == eira (mel, abelha) maia (vo
cativo de máe) - 'a mae do mel'; 'a abelha mestra'. 

IRAPIRANGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. ira == eira (mel, abelha) piranga (vermelho, ruivo, rubro) 
'o mel vermelho'; 'a abelha ruiva ou parda'. 

M.q. irapirá (q. v.). 

ITA - estrada. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 34.ª Circ.) . Ant. F.s
trada Velha do Itaguai. 

morro de 29 metros de altura, situado entre os campos de Sáo 
Marcos e do Jacarei, na babeada de Santa Cruz. 

antigo rio formadó nas imedia~oes do morro e que drenava os 
campos de Sao Marcos e do Jacarei. 

canal, construído pelos jesuitas, pelo qual se escoam para a 
baía de Sepetiba as águas das ribeiras da Goiaba e Santa Luzia. 

ETIM. y-tá - 'o que é duro ou sólido'; 'a pedra', 'o penedo' 'a rocha', 
'o seixo', 'o ferro'; 'o metal em geral'. 

Designa também urna povoac;áo de Santa Catarina. 

ITABERA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Cire.). Ant. "E-I". 

ETIM. itá = ytá (pedra, metal) berá == (m)berá(b) (brilhante, lu
zente, resplandeseente) - 'a pedra luzent·e ou brilhante'; 'o vidro', 
'o cristal', 'o diamante'. 

M . q . itamerá e itaverá ( q. v.), é nome também de urna cidade 
de Sao Paulo. 

ITABIRA rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.) . Idem na Penha 
(11.º Distr., 27.ª Cire.) . Ant. Luis catanhede. 

ETIM. i t á == ytá {pedra) bira == byra (erguer-se; empinar; levantado, 
elevado) - 'a pedra erguida ou empinada'; 'pedra alta, elevada'; 
'o penhasco'. 
- - itá = ytá (pedra) bira == (m)byra (fundo, base, fundamento) 
- ' fundo ou base de pedra' . 
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-- itá == ytá (pedra) bira == (m)bira(ha) (arrastado, rolado, con
duzido; transporte) - 'a pedra arrastada ou rolada'; 'o conduto ou 
transporte de pedra'. 
-- ita == ytá {pedra, ferro) birá == (m)birá (embira, pau, vergón
tea) - 'a embira de pedra', 'o pau ou tronco petrificado', 'o fóssil 
vegetal'; 'o pau de ferro'; 'a vergóntea rija'; 'a lasca de pedra'. 

M. q. itavira e itamira ( q . v . ) , designa também um pico e urna 
cidade de Minas Gerais. 

ITACAMBIRA - rua. Loe. Madurejra (10.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Seis. 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) (a)cambira == (a)cambyra (forquilha, 
forcado, trempe, compasso) - 'o forcado ou forquilha de pecira'; 'o 
compasso de ferro' ; 'a trempe de pedra'; 'tenaz', 'garfo'. 

M. q. tacanibira e itacambir ( q. v. ) , designa também urna serra 
de Minas Gerais. 

ITACOATIARA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. 
Dona Maria. 

ETIM. itá == ytá (pedra) coa tiara == cuatiara = quatiara (riscos, de
senho, escrita, inscric;áo) - 'a pedra riscada ou garatujada'; 'a pedra 
escrita'; 'inscri~áo lapidar'. 

M. q. itacoatiar, itacuatiara, itaquatiara e taquatiara ( q. v. ) , é 
denomina~áo também de urna cidade do Amazonas. 

ITACOLOMI - estrada de. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 
35.ª Circ.). 

ETIM. itá = ytá (pedra) coló (corruptela de coró, var. de sapos) 
mi = mi (esconder, esconder-se) - 'o sapo escondido na pedra ou 
que se incrusta nas pedras'. 

Admite-se a procedencia de ytá (pedra) curumí (menino) -
'o menino de pedra'. 

M. q. itacolumim, itaculumi e itacoromim ( q. v. ) , designa tam
bém serra e pico de Minas Gerais e recifes da Babia. 

ITACUA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.ª Distr., 35.° Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra) cuá == quá (dedo) - 'o dedo de pedra', 'a 
pedra em riste ou a pino'. 
-- itá (pedra, ferro) cuá (seixo, fragmento de pedra, pedras miú
das, cascalbos) - 'pedra fragmentada'; 'pedras de pedra'; 'o casca
lheiro'; o 'seixal'; 'pedregal'. 
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-- itá (pedra, ferro) cuá (língua empinada ou esticada) - 'a língua 
de pedra empinada'; 'o lingote de ferro'. 

itacu == ytacu (água quente, morna ou tépida) á (fonte, ver
tente, nascente) - 'a fonte de água quente'; 'a vertente de água 
morna, tépida'. 

M. q. itacoa, itaquá, tacua e taquama ( q. v. ) . 

11'ACURU9A - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). Ant. "H". 

ETIM. itacurú == ytacurú(b) (cascalho, seixo, pedregal) uc;a (caran
guejo) - 'o casealho ou cascalheira dos caranguejos'; 'o seixal dos. 
moluscos'. 

itacurú (pedago de pedra, matacao, seixos) iga == yc;a (pilas
tra, esteio, coluna, amontoado) - 'a pilastra de pedagoes de pedras'; 
'o esteio ou coluna de seixos'; 'o monte de cascalhos'. 
-- itá == ytá (pedra, ferro) curu<;a == curuzá (cruz) - 'a cruz de 
ferro'; 'o cruzeiro de ferro'. 

M. q. itacuruzá e tacuru~a ( q. v. ) , é nome também de urna ci
dade do Estado do Rio de Jane!ro. 

ITAETÉ - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "H" > 

ETIM. itá == yt.á (pedra) eté (grande, autentico) - 'a grande pedra'; 
'a pedra auténtica, duríssima'; 'o pedrou~o'; 'o ferro', 'o a~o'; 'o 
penedo', 'a montanha rochosa',. 

M. q. taete e equivalente a itaguac;u ( q. v.) , é topónimo também 
na Bahia. 

IT AGIBA - rua. Loe. Campo Grande ( 14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro, o que é duro ou forte) giba == yibá 
(bra~o, punho) - 'o brago de ferro'; 'o bra~o firme', 'o punho forte'~ 

M. q. itauibá, itajiba, tagibá, tajíbá e tauiuá ( q. v. ) , é nome de 
um dos principa;s dos Tabajaras, citado pelos cronistas do século XVI~ 

!TAGUA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Tra
vessa Guaratiba. 

nome que se dá ao baixo curso do rio Itaguaí, também dito rio 
da Guarda, e que corre nos limites setentrionais com o território 
fluminense. 
-- ETIM. itá == ytá (pedra) guá = guaa (bojudo, cóncavo, saliente) 
- 'a pedra bojuda, cóncava ou saliente'. 
-- itá == ytá (pedra) guá = gua(ba) (comida, de comer) - 'a 
comida de pedra'. 
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itá (pedra) guá(r) == quá(r) (óco, furado, esburacado) - 'a 
pedra óca ou furada'; 'buraco na pedra', 'a rocha cavernosa'. 

M. q. itauá, itagoá, itaguaba, taguá e taguaba ( q. v. ) , diz-se no 
comum do 'barreiro salitroso' que os animais comem. 

ITAGUA9U - praga. Loe. Jacarepaguá (12. Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra) gua<;u (grande) - 'a pedra grande'; 'o pe
drougo'; 'a montanha rochosa'. 
-- itaguá == ytaguá (o barreiro) u<;u (grande) - 'o barreiro grande'; 
'o barranco'. 

M. q. itauagú, itau<;;u, taua<;;u e tagua<;;u ( q. v. ) . 

IT AGU Aí - rua. Loe. Ilha do Governador ( 16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "68". 

-- rio meio carioca e meio fluminense, com nascentes na serra do 
Jericinó e o maior dentre os que desembocam na enseada de SepetAba. 

ETIM. itaguá == ytaguá (barro vermelho, barreiro salitroso) í == y 
(río) - 'o rio dos tauás', isto é, do 'barro vermelho' ou 'da argila 
salitrosa'. 
-- ita == ytá (pedra, rocha) guaí == guay (enseada, baía, angra) 
- 'a enseada ou angra rochosa'; 'a baía dos abrolhos'. 
-- itaguá == ytaquá (pedra furada) í == y (rio) - 'o rio da pedra 
furada ou da caverna rochosa'. 

M. q. itauaí, itagoí, itaquaí e tauaí ( q. v.), é denominagao tam
b€m de urna cidade fluminense, tomada do rio em cujo vale se situa. 

Em térmos de geomorfologia designa urna série geológica f or
mada de solos areno-argilosos de tonalidade vermelha, amarela e cas
tanho, provenientes da decomposigao das rochas de gnaisse do sis
tema de Jericinó. 

ITA! - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Gire.). Ant. Santo 
Antonio. 

ETIM. itá == ytá (pedra) í == y (río) - 'o rio das pedras'; 'o vale 
pedregoso'. 
-- itá (concha) i == y (rio) - 'o rio das conchas ou dos búzios'. 
_._.,._ itá (concha) i == im (pequeno, miúdo) - 'a concha pequena 
ou miúda'; 'a conchasinha'. 

M. q. taí ( q. v. ) , é denomina~ao também de localidades de Sáo 
Paulo e Minas Gerais. 
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ITAlBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) iba == yba (árvore, tronco, haste) -
'a árvore de pedra'; 'a haste de ferro'; 'o pau-ferro'; 'o pau marfim'; 
'a madeira duríssima'. 

M. q. itaiua, itaiva, itaúba, taiba, taiua, taiva e tauba ( q . v . ) , 
diz-se no comum de uma casta de madeira muito rija. 

I'l'AIC1 - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Vinte e 
Do is. 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) icí == ycy ( g) (resina, betume, acidez) 
- · 'a resina de pedra'; 'o chisto betuminoso', 'o breu mineral'; 'a 
pedra ácida'; 'o enxófre', dito também anhangatá (fogo do diabo). 

-- itá (pedra) icí == icy (fila, fileira, corrente, enfiada, sucessáo) 
-- 'a fila ou fileira de pedras', 'pedras enfileiradas'. 

itai == ytaí (pedrinhas, seixos miúdos) ci = cí = cyn (liso, 
brunido, lustroso) - 'a pedrinha lisa'; 'os seixinhos brunid.os ou 
lustrosos'. 

Pode expressar também - 'a pedrinha pontuda ou angulada'. 
M.q. itaiciga ou itaicim, taicí ou taicim (q. v.). 

IT AIGARA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant, 
Orestes, 

ETIM. itá == ytá (ferro) igara = ygara (canoa) - 'a canoa de ferro'; 
'o navío'. 

M. q. itaiuara, itaigá, taigá, taigara e taiuara ( q. v. ) . 

ITAIM - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant, "E". 

ETIM. itá == ytá (pedra) im == yn (pequeno, miúdo, pouco) - 'a pe
drinha'; 'pedra pouca ou miúda'. 
-- itá (concha) im == yn (pequeno, pouco, miúdo) - 'as conchi
nhas', 'conchas miúdas'; 'pouca concha'. 

M. q. taim ( q. v. ) , é denomina~ao também de loca.Udades em 
Minas Gerais e em Soo Paulo. 

ITAIPAVA - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.). Ant. Pro-
jetada "6". 

ETIM. itaí == ytai (pedregulho, seixos, fragmento de cascalho) pava == 
paba (estanc:~, sitio, jazida) - 'a esta.ncia do pedregulho'; 'o sitio 
dos seixos~; 'a jazida de cascalho'; 'o pedregulho'; 'a cascalheira'; 'o 
sebcal'. 
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Diz-se no eomum do banco de seixos ou de cascalbos, formando 
travessáo no leito dos rios. 

M. q. itaipaba, itaipaua, itaipuva, taipaba, taipava e taipaua 
( q . v. ) , é denomina~ao também de localidades nos Estados de Minas 
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarína. 

ITAIPU - rua. Loe. Laranjeiras (3.0 Distr., 9.ª Circ.). Ant. Estelita 
Lins. 

ETIM. ita == ytá (pedra) ipu == ypu (fonte, nascente) - 'a fonte das 
pedras'; 'a vertente da pedra', 'o manancial saido de entre as pedras'. 
-- t == y (art. determ.) t.aipú == taypu(g) (ejacula~áo) - 'a eja
cula~áo'; 'a defee~ao'. 

M. q. itaipu e taipu ( q. v. ) , é denom~na~áo também de promon
tório e localidade no Estado do Rio de Janeiro. 

ITAITUBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa 24 de N ovembro. 

ETIM. itat .== ytaí" (pedregulho, cascalheira, seixos) tüba == tyba 
(lugar, sitio; abundancia) - 'o sitio do pedregulho ou da casca
lheira'; 'abundancia de seixos'. 

M. q. itaitiba, itaitiva, taitiba, taituba, taitiua e taituva ( q . v. ) . 

ITAJAI - rua. Loe. Realengo ( 13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Travessa 
24 de Novembro. 

ETIM. itajá == itayá (formiga vermelha) í == y (rio) - 'o rio das 
itajás', isto é, das form1gas ruivas, 'ta.ichis'. 
-- itajá == itaya (pedregoso) í == y (rio) - 'o rio das pedras ou 
pedregoso'. 

M. q . itaiai, taiaí, tajaí ou equivalente a itaí ( q. v . ) , designa 
também rio, serra, pOrto e cidade de Santa Catarina. 

ITAJOBJ - rua. Loe. Realengo ( 13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Aluisio 
Costa. 

ETIM. itá == ytá (pedra) jobt == yobt (verde, azul) - 'as pedras 
verdes ou azuis'; 'a esmeralda'. 

M. q. itaiobi, itaobt, taiobt, tajobí e taobí ( q. v. ) , diz-se no comum 
<lo 'azulejo' e das 'esmeraldas'. 

ITAJUBARA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Cire.). Ant. Tra-
vessa Bela Vista. 

ETIM. itá == ytá (pedra) jubara == yu(m)bará (amarelo variegado) 
-- 'a pedra amarelo-variegado'. 
-- itaju(ba) == ytayu(ba) (metal amarelo, ouro) bara == (m) bara 
(suf. de part. corresponden te a har) - 'o que faz ou trabalha o 
curo'; 'o ourives'. 
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Diz-se no comum do brilhante cuja tonalidade transunda do 
amarelo para o azul. 

M. q. itaiuara, itajubá e tajubara (q. v.) , designa também cl-
<iade e acidente orográfico em Santa Catarina. 

iTAMARACA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.8 Circ.). 

ETIM. itá == ytá (ferro, metal) maracá == (m)baracá (chocalho, ba
dalo) - 'o chocalho ou badalo de ferro', 'a sineta de bronze'; 'o sino'. 

M. q. itabaracá e tamaracá ( q . v. ) , designa também urna ilha e 
urna localidade de Pernambuco. 

ITAMARANDIBA - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr., 21.ª Circ.). 
Ant. "A". 

ETIM. itá == ytá (pedra) mará (desfeito, desordenado, sólto) diba == 
tyba (lugar, sitio) - 'o lugar das pedras soltas ou desordenadas'; 
'o pedrouQo'. 
-- itá (pedra) mará == imira (pau, madeira) ndiba == ndyba 
(sitio, jazida) - 'o siitio ou jazida do pau-ferro'; 'abundancia de 
madeira rija'. 

M. q. itamarantiba, tamarandiba, tamarandiua, tamarandiva ou 
itamiradiba ( q . v.), é o primitivo nome da llha de Santo Amaro, na 
Bahia de Todos os Santos. 

ITAMARATI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. itamará == ytamirá (pau-f erro) ti == tyn (branco) - 'o pau
-ferro branco'; 'a madeira duríssima e alva'; 'o pau-marfim'. 
-- itá == ytá (pedra) marati == m (b) araty (elevado ou erguido no 
mar, ponta marítima) - 'a ponta rochosa erguida ou que se ergue 
no mar'. 

itá == ytá (ped.ra) moroti == m(b)oroty (multo branco, alvo) 
- •a pedra alvissima'. 

Pode significar ainda - 'a torrente no pedrou~ ou por entre 
pedras sol tas'. 

M . q . itamaratim, tamarati ou itamoroti ( q . v.), designa loca
lidades do Pará, de Goiás e de Minas Gerais. 

É nome também do suntuoso palácio que pertenceu ao Visconde 
do Itamarati e onde tem sede, na Guanabara, o Ministério das Rela
~oes Exteriores do Brasil. 

ITAMBE - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Mariana. 

ETIM. itá == ytá (pedra) mbé = mbé(b) (voa, voar) - 'a pedra que 
voa'; 'o petardo'; 'a bala detonada'. 
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itá == ytá (pedra) mbé (ficar, perdurar, durar) - 'a pedra 
duradoura, incorruptil'; 'a pedra firme'. 
-- itá = ytá (pedra) mbé = mpe(b) (chata, achatada, aca~pada) 

'a pedra chata, achatada ou a~apada'. 
-- itá == ytá (pedra) (i)mbé == (y)mbé (beic;o, lábio, dobra, borda) 

'o beic;o ou borda da pedra'. 
itá == ytá (pedra, ferro) mbé (afiada, aguc;ada) - 'a pedra 

aguQada'; 'o ferro afiado'; 'a quina da pedra'. 
M. q. itamé e ta1nbé ( q. v.), é denominac;áo também de acl

dente orográfico em Minas Gerais e de localidades da Bahia, de 
Sao Paulo, do Ceará, Paraná e Rio Grande do Su!. 

ITAMIRIM - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Cami-
nho Alto. 

ETIM. itá == ytá (a concha) mirim (pequeno) - 'a concha pequena'; 
'a conchinha', 'a colherinha'. 
-- itá · ytá (pedra) mirim (pequeno, miúdo, pouco) - 'pedras 
pequenas'; 'pedra miúda', 'a pedrinha'. 

M. q. itaí, itaim, taim e tamirim ( q. v. ) . 

iTAMOTINGA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 30~ª Circ.). Ant. 
"B". 

ETIM. ita== ytá (pedra) motinga == m(b)otinga (que fica ou se torna 
branco) - 'a pedra esbranquic;ada ou que embranquece'. 

Pode significar também - 'a pedra de arear'. 
M.q. itamoti, itamotim, tamotinga e tamoti (q. v.), designa 

urna variedade de pedra cintilante encontradic;a num dos afluentes 
do rio Arinos. 

ITANGUA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"A". 

ETIM. itá == ytá (concha) guá (vale) - 'o vale ou várzea das conchas'. 
-- itá == ytá (pedra, ferro) anguá (piláo, almofariz, graal) - 'o 
piláo de pedra'; 'o almofariz de ferro', 'o graal metálico'. 

M. q. itangoá, itanuá, tangoá, tanguá e tanuá ( q. v.). 

lTANHAEM - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"C". 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro, metal) nhaem == ñaé (vaso, alguidar, 
tacho, panela) - 'o vaso de pedra ou de ferro'; 'o alguidar ou tacho 
de metal'; 'a panela de pedra'. 

Pode significar também - 'o vaso ou tacho das conchas'. 
M. q. itanhem, tanhaem e tanhem ( q. v. ) , designa também baia, 

rio e cidade de Sáo Paulo. 
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ITANHANGA - rua. Loe. Ilha de Paquetá (16.º Distr., 35.ª Circ.). 

-- estrada. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.) . Ant. trecho da Es
trada do Muzema. 

ETIM. itá == ytá (pedra) (a) nhangá (coisa do diabo, malefício, fan
tasmagoria) - 'a pedra do diabo' 1 ou inversamente - 'o diabo de 
pedra'. . 1 

itá (concha) nhangá :-:= ñanga(b) (lugar, tempo e modo de 
coletar) - 'onde se ajunta conchas'; 'a colheita de conchas', o 
tempo próprio para isso. 

M.q. tanhangá (q. v.), é urna das formas com que, erróneam·ente, 
designam o fonólito situado a margem da lagoa da Tijuca, cujo 
primitivo nome era i tanhenga - 'pedra que fala '. 

ITAó - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Hernani. 

ETIM. itá :::::: ytá (pedra) ó (contr. de oca, casa) - 'a casa de pedra', 
'a cova em pedra'; 'a caverna'. 
- - itá (pedra, metal) ó (contr. de ób, fólha) - 'a fólha de pedra'; 
'o folhelho', 'o flandre'. 

IT AOBIM - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Idem em 
Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. Alice. 

ETIM. itá == ytá (pedra, metal) obi :::::: obyn (verde, azul) - 'a pedra 
verde ou azul' ; 'a esmeralda'. 

M . q. itaobi e taobim (q . v.). 

ITAOCA - caminho do. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.) . 

ETIM. itá == ytá (pedra) oca (casa) - 'a casa de pedra'; 'a cova ou 
furna na rocha'; 'a lapa'. 

M. q. itaó, taoca e taó ( q. v.), designa também localidades em 
Sáo Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

:ITAOCARA - rua. Loe. Jacarepaguá (10.0 Distr., 24;ª Cire.) . Ant. 
Cardoso Quintáo. 

ETIM. itá :::::: ytá (pedra) ocara (cerca, cerco; coberta; pra~a, páteo, 
patamar) - 'a cérea ou cercado de pedra', 'o patamar ou páteo ci
mentado', 'o terreiro !ajeado'. 

Diz-se no comum do terreiro da taba ou pra~a da aldeia. 

M. q. taocara ( q. v.) , designa também urna cidade fluminense. 
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JT APARICA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.ª Circ.). 

El'IM. itá == ytá (pedra) par~ca (cercado, muro, curral) - 'o cer
cado ou muro de pedra'; 'a tapagem de pedra'. 

M. q . itapari e taparica ( q . v. ) , designa também urna ilha na 
Babia de Todos os Santos. 

ITAPÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr ., 26.ª Circ.) . Ant. Mirim. 

ETfM. itá == ytá (pedra) (a)pé (caminho) - 'o eaminho de pedra'; 
'a calc;ada'; 'estrada pavimentada'. 
-- itá (pedra) pé :::::: pé(b) (chato, batido, aca~apado) - 'a pedra 
chata, batida ou aca~apada'. 
-- itá (pedra) pé (esquinada; quina) - 'a pedra esquinada'; 'a 
quina da pedra'. 
--- í == y (água, ri-0) tapé (no lugar, em, ao lugar) - 'no lugar 
das águas', 'na aguada'; 'ao rio'. 
-- í == y (água, río) tapé (caminho) - 'canrinho do rio ou ca
minho dentro d'água'; 'o vau', 'o passo'. 

Pode significar ainda - 'o troc;o, pedac;o ou caco de pedra'. 
M. q. tapé, tapé e itapeba ( q . v.). 

JTAPEAQU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Jui. 

ETIM. itapé == ytapé (laje, pedra chata) a~u (grande, extenso) -
'a laj"e grande'; 'o .!ajeado'. 

M.q. itapebugu, itapegua<;u , tapeugu, tapeguagu, itapeua~u e 
tapeuagu (q. v.), designa também povoa~áo do Espirito Santo e ci
dade de Sáo Paulo, fundada em 1600 por D. Francisco de Sousa, 
junto ao morro de Ara~oiaba ( q . v . ). 

ITAPECERICA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
'•I''. 

ETIM. itapé == ytapé (laje, !ajeado) cerica == cyrica (escorrega<iio, 
liso, que escorrega) - 'a !aje esoorregadia'; 'a penha lisa'. 

Diz-se dos montes rochosos de encostas lisas e escorregadias. 

M. q. itapecirica, tapecerica e tapeciri ca ( q . v . ) , é nome também 
de cidades em Sáo Paulo e Minas Gerais. 

ITAPECI - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

grupo de mata~oes ou bulders, situado entre as ilhas de Pa
quetá e o arquipélago das Tapuamas. 



182 J . ROMÁO DA SILVA 

ETIM. itá == ytá (pedra) peci == pecy ( superf ície lisa) - 'a pedra 
de superficie lisa'; 'a laje'; 'a lousa'. 
-- itapé == ytapé(b) (laje) ci == cyn (liso, escorregadio) - 'a !aje 
Usa ou escorregadia'. 
-- itapé == ytapé (vau) ci == cyn (escorregadio) - 'o vau escor
regadio'; 'o passo do Iodo'. 

M. q . i ta pací, tapecí e tapací ( q . v . ) . 

ITAPEMA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.) . Ant. "!". 

ETIM. ita == ytá (pedra) pema (esquinado, anguloso) 'a pedra 
esquinada'; 'a rocha angulosa'. 

Diz-se t ambém de urna casta de gaviáo, a que vulgarmente 
chamam t esoura. 

M. q. itapemba, itapem e tapema ( q. v. ) , designa também loca
lidades em Sáo Paulo, na Bahía, em Santa Catarina e no Paraná. 

IT APEMIRIM - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 10.ª Circ.). · 
~· ,_;~--:::..,¡.,,,!,,>,'.\" 

·-: .;;. .. ~n't~ 

-- ladeira. Loe. Centro (l.º Distr., 6.ª Circ.). Ant. Senador Dantas. 

ETIM. i tapé == ytapé (caminho d·e pedra; laje) mirim (pequeno, 
cur to) - 'o pequeno caminho !ajeado'; 'a laje pequena'. 
-- itá .== ytá. (pedra) pemirim {picada, trilha, vereda) - 'a picada 
ou tri1ha das pedras'; 'a vereda pedregosa'. 

Pode significar ainda - 'o vau ou passo estreito', ou aludir a 
urna casta do gaviáo a que chamam itapema (q. v.). 

M.q. itapemiri, itapemerim, tapemiri e tapemirim (q. v.), é 
nome também de rio e vila no Espirito Santo. 

ITAPERÁ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Isolina 
Mala. 

ETIM. i tapé == ytapé (laje) rá (malhada, lanhada, listada) - 'a Iaje 
lanhada, listada ou malhada'. 

Pode ser também corruptela de ytaberaba (pedra luzente). 
M.q . taperá (q.v.). 

ITAPERUNA - prac;;a. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. itapé == ytapé (¡aje, lousa) runa (negro, préto) - 'a laje preta', 
'a lousa negra'. 

M. q. itapeum, itapeuna, itaperu e taperuna, ( q. v. ) , é nome 
também de localidades em Sáo Paulo, no Paraná e no Estado do 
Rio de J aneiro. 

\ 
\ 
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ITAPEROA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "B". 

5TIM. itapé == ytapé (laje) roá (rosto, fa.ce) - 'a fa.ce da pedra'; 'a 
rocha f aceada'. 
-- itapé == ytapé (la.je) roá == ruá (levantada, erguida, saliente) 

'a laje levantada ou erguida'. 
M. q . itaperutl, taperoá e taperuá ( q. v . ) . 

JTAPETININGA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
Brotas. 

ETIM. itapé == ytapé (laje) tininga == tyninga (enxuto, seco) - 'a 
laje enxuta, seca'. 
- - i-tapé == y-tapé ( caminho dentro d'água, vau, passo) tininga 
(séco, enxuto) - 'o vau enxuto' ; 'o passo seco'. 

M. q. itapetini, itapetinim e tapetininga ( q . v. ) , designa tam
bém rio e cidade de Sáo Paulo. 

ITAPEV1 - prac;;a. Loe. Méier (9.0 Distr., 25.ª Circ.) . 

ETIM. itapev == ytapeb (la.je) í == y (rio) - 'o rio da laje'. 
-- itapé == ytapé (laje) ví == (m)by (fundo, base) - 'o fundo ou 
base lajeado(a) '. 

i-tapé == y-tapé (caminho n'água, vau, passo) ví == (m)py 
(fundo, fundura) - 'o vau ou passo fundo'. 

itapé == ytapé (vau) Vi == ui (areia) - 'o vau de arela'; 'o 
passo do pó'. 
-- i-tape == y-tapé (o caminho) vi == ui (areia, pó) - 'o caminho 
de areia'; 'a estrada arenosa ou empoeirada'. 

M. q . itapebi, tapebi e tapevi ( q . v . ) , é topónimo também no 
Rio Grande do Sul. 

ITAPICURU - estrada do. Loe. Tijuca (7.0 Distr ., 19.ª Circ.). 

i:nx. itapé ·== ytapé (la.je) curu == curu(b) (caroc;;os, encarocamen
to, protuberancia) - 'a Iaje encaro~ada ou cheia de protubera.ncias'. 
- - i-tapé = y-tapé (vau, passo) curu (seixos, cascalbo) - 'o vau 
dos seixos'; 'o passo de cascalhos'. 
-- itapé (vau, passo) curu ==curu(ru) (sapos) - 'o vau ou passo 
dos sapos'. 
- - itapí == ytaw(g) (coluna) curu (seixos, cascalbo) - 'a coluna 
de seixos'; 'o esteio de cascalbos'; 'a haste enea.rocada'. 

Na botanica designa uma casta de árvore da qual se extra! 
fibra usada na indústria marcenárla. 
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M. q. itapecuru, tapecuru e tapicuru ( q . v . ), é nome também 
de rio, serra e cidade do Maranhuo e de localidades nos Estados de 
Alagoas, Bahía e Pará. 

Na fauna designa várias aves da familia dos Ibidideos. 

ITAPIRA - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, rocha, penedo) (a)pira == (a)pyra (elevado, 
levantaido; cume, ápice, cimo, topo; ponta) - 'a pedra elevada ou 
levantada'; 'o cimo ou tópo rochoso'; 'a ponta de pedra'. 
-- itá == ytá (pedra) pira == (rn)byra (o que se tira ou ·extrai) -
'o que se tira da pedra'; 'o que se extrai da ro-cha'. 
-- itá == ytá (1pedra, rocha) (a)pirá == (a)pyrá (desmanchar, des
moronar-se) - 'a pedra qu~ se desmancha' ; 'a rocha que se des
morona'; 'o desmonte da rocha'. 

ITAPIRU - rua e bairro. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 16.ª Circ.) . 

ETIM. itá == ytá (pedra) (a)piru == (a)pyrü (sobrepór, empilhar) 
'pedras sobrepostas ou empilhadas'; 'a pilha ou empilhamento de 
pedras'. 
-- itá == ytá (pedra, metal) (a)piru (fino, delgado) - 'as pedras 
delgadas', 'o metal fino'; 'o folhelho', 'a chapa de ferro'; 'a fólha 
de flandre'. 

• 
Pode significar também - 'pedras estratificadas'. 
M. q. itaperu e tapiru ( q. v. ) , é topónimo também do Paraguai 

e nome de localldade em Sao Paulo. 
Entre nós lembra a tomada, em 5 de ·abril de 1866, de urna ilha 

fronteira ao forte guaraio de Itapiru por uninidade militar brasi
leira sob o comando de Villagran Cabrita. 

ITAPOA - rua. Loe. Sáo Cristováo (6.º Distr., 21.ª Circ.). 

rochedo, situado na baixada litoranea de Currupira, a direita 
da restinga de Itapeba, célebre pelo papel que representou na for
tifica9áo da Cidade para impedir a sua invasáo pelos espanhóis ao 
tempo da conquista da Colónia do Sacramento ( 1775). 

antiga fazenda nos dominios outrora pertencentes aos Bar6es 
da Taquara. 

'ETIM. it.á == ytá (pedra, rocha) poa == puá (erguido, levantada) - 
'a pedra erguida ou aprumo'; 'o rochedo elevado'. 
-- itá == ytá (pedra) apoá == apud (redondo, roli~o) - 'a pedra 
redonda ou ro1i9-a'. 

!/ 
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Diz-se também do - 'prego' e de urna casta de búgio a que 
chamam 'maeaco-prego' (Cebus Flatellus). 

M. q. itapuá, tapoá e tapuá ( q . v. ) , designa também localidades 
do Pará, da Bahia e do Rio Grande do Sul. 

ITAPORANGA - r'J.a. Loe. Rea1engo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Milton Machado. 

ETIM. iíá == ytá (pedra) poranga (bonita) - 'a pedra bonita'; 'o 
rochedo formoso'. 

M .q. itapord, taporá e taporanga (q.v.), é nome também de 
localidades em Sáo Paulo, Minas Gerais e Sergipe. 

ITAPU - rua. Loe. Mé1er (9.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Penha Al
meida. 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) pu (soar . sonante) - 'a pedra so
nora' ; 'o metal sonante'; 'soar pedra ou ferro'. 

M . q : tapu (q . v.) , diz-se no comum do 'sino', do 'repique ou 
badalada '. 

ITAPUA - rua. Loc. l\1adureíra (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. Itapira. 

ETIJ\f. itá == ytá (pedra) puá (ser atirado; lan~ar) - 'lanc;ar pedra'; 
'o dardo de pedra'; 'o petardo'; 'a bala detonada'. · 
- - itá == ytá (pedra, ferro) (a)puá == (a)poá (ponta) - 'a ponta 
de pedra ou de ferro'. · 

No Amazonas dá-se ésse non1e a urna espécie de arpao c'Jm 
ponta de ferro, empregado na pesca de tartaruga. 

M . q. itapoá e ta.puá ( q. v . ) , diz-se também daquilo e daquele 
'que lanc;a ou arroja pedra'. 

ITAPUCA - rua. Loe. Jacarepagua ( 12.º Distr., 30.ª Circ.) . 

- - serra extremo meridional do maci~o da Pedra Branca. 
-- morro situado nas proximidades da Barra de Guaratiba. 
- - garganta entre os morros de Santo Antón:o da Bica e da Faxina. 

rio da bacia atlantica com vertentes na encosta do morro do 
Itapuca e desembocadura na barra de Guaratiba. 

ETIM. itá == ytá (pedra, rocha, rochedo) puca == (m)pucá (rachar, 
rebentar; rachado, rompido, arrebentado) - 'pedra rachada, las
cada ou violentada';. 'penedo solapado'; 'rocha que arrebenta'; 'pedra 
em decomposi9áo ou que se desmonta'. 
-- itá == ytá (pedra) puca == (m)pucá (que ri) - 'a pedra que ri'. 

M. q. itamucá, itapoca e tapuca ( q . v.), designa também um 
rochedo na ·pra.ia de Icarai. 
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FTAPUí - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. itá == y tá (pedra) put (fino, delgado) - 'a pedra fina ou 
delgada'. 
-- ita == yta (concha de molusco) 'P'Ui (fino, delicado) - 'a concha 
fina, delicada'. 

M. q . ita poi e tapuí { q . v . ), diz-se no comum do 'xñsto', do 'fo
lhelho ·. 

lTAPUVA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Galdino. 

ETIM. itá == ytá (pedra) puva == puba (mole, podre) - 'a pedra 
mole'; 'a rocha que se desmancha ou deteriora'. 

M . q. itapuba, itapua e tapuva ( q. v. ) , diz-se das rochas de _ 
natureza arenosa, calcárea ou argilosa; 'o limonito', Por exemplo. 

JTAQUA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Caminho 
da Serra. 

ETIM. itá == ytá (pedra, rocha) qua(r) == cua(r) (furada, vazada) -
'·a pedra furada'; 'o furo ou buraco na pedra'; 'a rocha sol~pada ou 
e..sbura'Cada'; 'a furna na pedra'. 

M . q. itacoá, itacuar, itacuara, tacoá, tacuá e taqUá ( q. v. ) . 

ITAGUATI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "C". 

KTIM. i tá == ytá (pedra) guati == quaty (riscado, .escrito) - 'a pedra 
riscada'; 'riscos ou garatujas na pedra'. 
-- itá-quatí == ytá-quatyn, s. - 'a pedra ou ferro branca'. 

M. q. itacoatí, itacuati, tacuati, tacuati e taquati ( q. v.), diz-se 
no comum da 'prata'. 

lT ACUERA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Cire.) . Ant. Travessa 
Afonso Bebiano. 

rnM. itá == ytá (pedra, rocha) cuera (extinto, náo mais, que foi) 
- 'foi pedra'; 'antiga rocha'; 'o rochedo extinto, demolido ou arra-
3ado'; 'a pedra que náo mais é'. 

Equivalente a itacué do guarani, pode expressar simplesmen.te 
'as pedras'; 'penhascos'. 

M . q. itacoera, itaquera, tacoera, tacuera e taquera ( q. v. ) . 

DENOMINA<.;é)Es INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 187 

ITAQUJ - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) qui == quy (afiar, amolar, agu«;ar; 
afiado, agu~ado; que agu«;a ou afia) - 'a pedra de amolar ou afiar'; 
'a pedra agu~ada'; 'o ferro afiado ou agu«;ado'; 'o gume da pedra 
ou do ferro'; 'o machado', 'a foice', 'o facáo'. 

M. q . taquí ( q . v . ) , designa também cidades do Rio Grande do 
Sul, de Minas Gerais e do Paraná. 

ITAQUICt - rua. Loe. M·éier (9.0 Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, metal) quice (faca, objeto cortante) - 'o 
gume de pedra'; 'a faca de a~o'; 'a faca', própriamente dita. 

ITAQUIRJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. '.G". 

ETIM. itá . == ytá (pedra) quirí == quyri (pequenino, apoucado) -
'as pedras miudinhas ou apoucadas'. 
-- itaqui == ytaquy (gume, faca) ri (posp. neg., nao) - 'o gume 
náo afiado'; 'a faca cega'. 

M. q . taquirí ( q. v. ) . 

ITARARÉ - campo do. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

--- morro vinculado ao maci~ destacado de Coqueiro, no Distrito 
de Realengo. 

ETIM. ita == ytá (pedra, ferro) raré == reré (escavar, tornar Oco; 
cavado, minado, óco, solapado) - 'a pedra escavada ou solapada'; 
'o conduto subterraneo'; 'o sulco ou carril na rocha'; 'tubo', 'régo', 
"canal', 'calha'; 'lapa escavada pelas águas'. 

Diz-se no comum dos cursos subterraneos d'água, através do 
calcáreo. 

M. q . itareré, tararé e tareré ( q . v . ) , designa também rio, praia 
e cidade de 8.áo Paulo. 

JTARERU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Traves-
sa Diana. 

ETIM. itá == ytá (pedra, metal) reru == rtru (vaso, bacia, vasi'lha) -
'o vaso de pedra'; 'a vasilha ou bacia de metal'. 
-- itá {pedra) riru (continente) - 'o continente das pedras'. 

M . q. itariru, tareru e tariru ( q. v.) . 
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ITAT! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá ( pedra) - tí == tyn ( branco) - 'a pedra branca'. 
- - itá == ytá (pedra) tí == ty (ponta; agu~amento) - 'a ponta de 
pedra' ; 'a pedra agu~ada'. 
-- itá == ytá (pedra) ti(b) == ty(b) (monte, jazida) - 'o monte 
de pedra'; 'a jazida das pedras'; 'pedregal', 'pedregulho'. 

i == y (art. determ.) tati (nora) - 'a nora, esposa do filho'. 
Pode significar também - 'o líquido manado da pedra'; 'a fonte 

ou vertente das pedras'. 
M. q. itatim, itatinga, tati e tatim ( q. v.) , designa também urna 

cidade de Sao Paulo. 

ITATIAIA - rua. Loe. Realengo (13.º n :str., 29.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, ferro) tiaia == tyáia (pontas, farpas, crista) 
- 'a pedra cheia de pontas'; 'a crista de pedras'; 'pedras farpadas'. 
-- itá == ytá (pedra) tiaio == tyáia (dente, gancho) - 'o dente 
de pedra', 'o gancho de ferro'; 'o arpáo ou azagaia de metal'. 
-- itá (pedra) tiliia (agulhas, agulheiro) - 'as agulhas de pedra'; 
'o agulheiro de pedra'. 

Pode significar ainda - 'a pedra suada', ou 'água que brota 
do entalhe da r ocha'. 

1\1. q. itatiai e tatiaia ( q. v. ) , designa o pico em que culmina o 
sistema orográfico brasi.leiro na Serra da Mantiqueira. 

ITATUPA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 19.ª Circ.). Ant. 
"9". 

ETIM. itá == ytá (pedra) t'upá (abs. de upá, eie·vado, que se alteia) 
- 'a pedra elevada'; 'o rochedo predominante'. 
-- ita == ytá (pedra) Tupá (Deus) - 'o Deus de pedra'; a imagem 
do Senhor esculpida na pedra'. 

itá == ytá (ferro, metal) tupá (bate alto; martelar, bater so
noro, malhar) - 'o ferro que bate alto ou sonoro' ; 'a martelada que 
ressoa'; 'malhar ou sovar o ferro'; 'a martelada na bigorna' ; 'o re
pique do sino'. 

M . q. ta tupa ( q. v. ) . 

lTAtJ - rua. Loe. Penha ( 11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra) u == ú(na) (preta) - 'a pedra preta', 'a 
rocha escura'; 'o basalto', 'o diarito', 'o diabásio'. 
-- ita == yta (concha) ü (preto) - 'a concha preta'. 

M. q. itaúna e tau na ( q. v. ) , é no me de um chef e tupinambá, 
citado por Hans Staden. 
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ITAUA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra) uá == guá (comida, de comer) - 'a comida 
de pedra, - alusao ao barreiro salitroso que os animais comem. 

Na flora designa urna planta Gimnosperma da familia das Gne
táceas (Gnetum nodiflorum), dita também itaubá (q. v.). 

M. q. itaguá e taguá ( q. v . ) , admite ainda outros significados. 

ITAUBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. itá == ytá (pedra, metal) (i)uba == (y)uba (amarelo) - 'a 
pedra ou metal amarelo (a)'. - 'o ouro'. 
-- itá (pedra, ferro, o que é duro) üba == yba (árvore, tronco) -
'a árvore duríssima'; 'o pau-ferro'. 
-- í .:=: y (art. determ.) taúba (visáo, fantasma) - 'a visáo', 'o 
fantasma'; 'o fantasmagorico'. 

Diz-se no comum de espécies de árvore da familia das Lauráceas 
( Ocotea itaiuba). 

M.q. itaiuba, itaiba, tauba, taiuba e taiba (q. v.), designa tam
bém serra e arraial da Bahia e povoa~áo de Alagoas. 

lTINGA - rua. Loe. Madtireira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. "B". 

ETIM. í == y (águ~, r1o) tinga == tynga (branco) - 'a água branca'; 
•o rio claro'. 
-- i == y (art. determ.) tinga (enjoativo, fastidioso) - 'o enjoa
tivo ou fastidioso'. 
-- i == y (art. determ.) tinga (branco) - 'o branco'; 'o claro'; 
'a alvura>. 

M.q. iti, itim e itinua (q. v.). 

JTINGU! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. í == y (água, rio) tinguí == tinguy (espuma, espumoso; chc
visco) - 'a água espumosa'; 'água fininha, chuviscada'; 'o fermen-
to', 'a espuma'. · 
-- i == y (água) tingui == tygui (entorpecente) - 'a água entor ... 
pecente'; 'água tinguada para entorpecer peixes'. 

M. q. itingt e tingut e tingt ( q. v. ) , diz-se no comum do chu• 
visco', 'da água que cai miuda'. 
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ITIQUIRA - rua. Loe. Botafogo (4.0 D!str., 11.ª Circ.). Ant. Dois. 

ETIM. í == y (água) tiqüira == tiqüyra (gotejar, pingar, choviscar; cair 
e~ gotas; gOta, pingo; distilar) - 'água pingada ou gotejante'; 'o 
pingo ou gOta d'água'; 'água distilada'; 'a goteira', 'o chovisco', 'a 
distilaria'. 

M. q . itiqüir e tiqüira ( q . v . ) . 

ITOBl - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. í == y ( água, rio) tobí == toby (verde, azul) - 'a água azul ou 
verde'; 'o rio de águas azuis'; 'água marinha'. 
- - ití == yty (água parada, po~a, palude, lago) obí (verde, azul) 
- 'a po~a de água esverdeada'; 'o lago azul'. 

Pode significar ainda - 'o rio ou lago das fólhas verdes ou 
azuis'. 

M . q . itíobt e tiobí ( q . v . ) . 

ITORORó - prac;a. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. í == y (água, rio) tororó (corrente, torrente; manante; sussur
rante, rumorejante; correr, manar; sussurrar, rumorejar) - 'eor
rente d'água', 'torrente'; 'água rumorejante ou su.ssurrante'; 'rio 
roncador'; 'o manancial turbilhonante'. 

M. q . itororo e tororó ( q. v.), é topónimo também no Paraguai, 
e lembra urna bonita melodía do cancioneiro popular do Sul do 
Brasil. 

ITU - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.) . 

ETIM. i == y (água, rio) tu (batida, pancada; queda) - 'a batida ou 
. queda d'água'; 'o salto'; 'a cachoeira'; 'a casca ta'. 

Na fitonimia designa urna árvore da familia das Legunimonas 
( Dialium divaricalum). 

Como topónimo é denommac;áo também de salto e cidade de 
Sao Paulo, bem como de localidades do Rio Grande do Sul e do 
Estado do Rio de Janeiro. 

ITUA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). Idem 
em Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. í == y (água, rio) tuá == tu(h)á(r) (o que vem ou chega) -
'o que vem ou chega do rio'; 'o que provém da água'. 
-- i ==y (água) tuá (contr. de tuhar, sonante; que bate) - 'água 
tonante ou que bate'; 'a batida ou lambada d'água'; 'pancada d'água'. 
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í == y (rio, água) tuá == tü(h)á(b) (negrura, negrume) 
'água escurissima' ; 'o rio de águas muito escuras'. 
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No caso de ser corruptela de ituá, expres.5a - 'salto perigoso 
ou 'salto grande'. 

ITUA(;U - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. itu == ytu (salto d'água, cascata, cachoeira) agu (grande, con
siderável) - 'o salto grande'; 'cachoeira grande'; 'a cascata', prb
priamente dita. 

M. q. itugua~u e equivalente a itueté ( q. v. ) , designa também 
urna cidade da Babia. 

ITUCl - pra~a. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETD4. ítu == ytu (queda d'água; cascata) cí == cy (fonte, origem, 
vertente) - 'a fonte ou origem da cascata'; 'a vertente das ca
choeiras'. 
-- itu == ytu (cascata, cachoeira) cí == cy(g) (chegado, aproxi
mado; junto, próximo) - 'aproximado da cascata'; 'junto ou próxi
mo da cachoeira'; 'cachoeiras próximas ou consecutivas, em sucessáo'. 
-- itu == ytu (queda d'áigua, cascata) cí == cyn (resplandescente, 
cintilante) - 'a cascata resplandescente'; 'a cachoeira cintilante'; 
'água que cai rútila'. · 

M.q. itu.ieí, ituiciga, ituicim, tuicí, tuiciga, tuicim (q. v.). 

JTUEIRA - rua. Loe. Jacarepaguá (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. itu == ytu ( cachoeira, casca ta) ueira == uera (velho, antigo, 
que foi, extinto) - 'a extinta eachoeira>; 'a cascata desaparecida'; 
'o que foi queda d'água'; 'o velho ou antigo itu' . 
-- itu == ytu (cascata) eira (abelha, mel) - 'a cascata de abelhas 
ou de mel'; 'a enxovia de vespas ou cascatear do mel'. 

M. q. ituera e ituguera ( q. v. ) . 

ITUNA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) 1 Ant. "E". 

E'IIM. itu == ytu (queda d'água, cascata) una (negro, escuro) - 'a 
eascata escura'; 'a cachoeira de água negra'; 'a torrente barrenta'. 
-- i ==y (água, rio) tuna (empretecido, que empretece) - 'a água 
que empretece'; 'o rio que escurece'; 'águas turvas'. 

M.q. itum, diz-se também do que é 'imund()', 'sujo', 'tOrpe'; 
'enegrecido'. 
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ITUPEVA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "26". 

ETIM. itu == ytu (queda d'água, cachoeira) peva == peba = (m)peb 
(babeo, raso, rasteiro) - 'a queda d'água rasteira'; 'cachoeira babea'; 
'a corredeira'. 

M.q. itupeba e itupeua (q. v . ). 

ITUPUJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Maria 
José Luca. 

ETIM. itu == ytu (queda d'água, cachoeira) puí (fino) - 'queda d'água 
fina ou em filetes'; 'o chovisco da cascata'. 

M .q . itupoí (q. V. ). 

ITUVERAVA - rua. Loe. JacarepagUá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Flora. 

ETIM. itu == ytu (casca ta, cachoeira) vera va == ( m) beraba ( brilhar, 
reluzir, resplandecer; brilhante, reluzent e) - 'a cachoeira luzente'; 
'a cascata resplandecente' ; 'o resplandecer da cascata ou da ca
choeira'. 

M.q. ituberaba, itumeraua, ituberava, ituveraba e itumerava 
( q. v. ) , designa também um serrote e urna cidade de Sáo Paulo. 

IUCATA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Méxioo. 

e:TIM. iucá == yucá (jucá, árvore) atá (duro, rijo) - 'o jucá [ma
deira, pan] duro'; 'o tacape rijo'. 
-- j u == yu (espinho) catá == caata (mato rijo, fOlha dura) - 'o 
mato rijo de espinho'; 'a fólha ou fibra forte e esp1nhenta'. 
-- ,.-- iucá == yucaá (espinheiro) ata (duro, rijo) - 'o espinheiro 
rijo'; 'o mato ou fólha dura de espinho'. 

Tomada a palavra como expressáo nativa mexicana, é designa
tivo de urna casta de Cervideo (Cariacus rufunus), a que naquéle 
país dao o nome de yuka. 

M. q . ucata e iucata ( q . v. ) , é nome também de canal, baía e 
península do México. 

IVAí - rua. Loe. 'lila Isabel (8.º Distr., 20.ª C!rc.) . Ant. Helena 
Brandao. 

ETIM. ivá == ybá (fruta) t == y (rlo, água) - 'o rio das frutas'; 
'frutas d'água ou aguada'. 
- - ivá == übá (flecha, flecheiro) t == y (rio) - 'o rio das flechas 
ou das flexe!ras', alusáo ao arbusto do qual se servem os índios para 
fazer as suas flechas. 
-- ivá == übá (canoa) í == y (rio) - 'o rio das canoas'. 

M . q. ibaí,, iuaí, ubaí e jivaí ( q. v . ) , designa também rio do 
Paraná, e localidades de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. 

1 
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JABAETE - praºª· Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. jabaé == ya(m)baé (bravo, valente, arrogante) ete (verdadei
ro, auténtico) - 'valente de fato'; 'feroz', 'terrivel'; 'valentáo' 'o 
valoroso'. 

jaba == yaba (fenda, greta) eté (grande, considerável) - 'a 
greta grande'; 'a fenda profunda'. 

Pode significar também - 'o legitimo', 'o autentico', 'o verda
deiro', 'o importante'. 

M.q. iauete e javaeté (q. v.). 

JABAJRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Dona 
Paula. 

FTIM. jaba == yaba (fenda, greta) ira == eira (abelha, mel) - 'a 
fenda das abelhas'; 'a greta do mel'. 
-- jaba == yaba (greta, fenda) ira (desgrudar-se, separar-se) - 'a 
rachadura', 'o que se separa lascando'. 

No caso de corresponder a iauaíra, expressa - 'a f era ou ferráo 
pungente', e é nome que os indios dáo ao escorpiáo, por nonsiderá
lo o mais terrível dos insetos. 

M. q. iauatra, javatra ou javaeira ( q. v. ) . 

JABAQUARA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
Santo António. 

ETIM. jabá == yabá (fujáo; fugir; esconder-se) quara == cuara (bu
raco, cOvo) - 'o buraco dos fujoes'; 'o esconderijo dos fugitivos'; 
'o quilombo'. 

M.q . iauacuara, jabacoara e ;avaquara (q . v.), designa também 
localidades do Espirito Santo, do Maranháo e de Sáo Paulo. 

JABITICA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "E". 

ETIM. jabuti == yabutt (cágado, jabuti) cá (apoc. de caba, gordura., 
sebo, nata) 'gordura de jaboti'; 'sebo de cágado'. 
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ja == ya (fruto, fruta) buticá == (m) botycá(ba) (botáo, ool
chéte) - 'o fruto em botáo' ou 'abotoamento de frutos'; 'a fruta 
colchetada'. 

Diz-se da jaboticabeira e do seu fruto (Eugenia cauliflora). 
M . q . iauiticáua, jaboticá e jabuticaba ( q. v.). 

JABOATAO - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Maria Quintaes. 

ETIM. joa == yoa (liso, igual, plano, ¡:olic;o) boatá == (m)poatá (fibra 
ou madeira dura; estirado, esticado; rijo, teso, direito) - 'a fibra 
dura e lisa'; 'a madeira rija e rolic;a'; 'o esteio ou tronco reto'; 'o 
linheiro'. 
- - já == ya (aquele, o que) boatá == (m)boatá (que enrijesse) -
'aquel e que enrij es.se ou fortalece'. 

Diz-se no comum de uma árvore que dá mastro para embar
ca<;5es e a que chamam também inhambatá ( q. v . ) . 

M. q. iauatá, iauaoatá, jabutá e jabuatáo ( q. v.), designa tam
bém localidades de Pernambuco e de 8ergipe. 

JABORANDI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
"6 " . 

ETIM. jaboar == yaboar (enrolar, ligar; ligadura) andi == endy (gosma, 
muco) - 'a gosma de enrolar'; 'o muco da ligadura'. 

já == yá (suj. indeterm.) borandi == (m)borandy (que faz es
puma ou faz salivar) - 'aquéle que faz salivar'; 'o espumoso'. 

Pode significar também - 'o que faz luz ou alumiar'; 'o que 
clareia'. 

M.q. taborandi, iamorandi, jamorandi e jaborendi (q. v.), diz-se 
no comum· de duas espécies de plantas medicinais das familias 
Rutácea e Piperácea (Pilocarpus integrifolia e Piper corcovadensis). 

JABURANA - rua. Loe. Ilha do Governador (16 .. 0 Distr., 35.ª Circ.). 
"20". 

ETIM. jabur(u) == yabur(u) (a ave, jaburu) rana (falso, parecido) -
'o falso jaburu'; 'o que se parece com o jaburu'. 

jabur = yabur (o que emerge, aparece ou nasce) aná 
(junto, ligado, irmanado) - 'os que emergem juntos'; 'os que 
surgem ou vém irmanados'. 

M. q. iaurana e jabirana (q. v.). 

JACAMIM - travessa. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). Ant. trecho 
da Estrada V elha da Tij uca. 

ETIM. ja-acan-mim == ya-acá-mí - 'o que tem cabe<;a pequena'; 'o 
' . 

cabecinha'. 
já-acan-mii =: ya-acá-myi - 'aqué1e que move a cabeca'; 'a 

mesureira'. , 
Pode significar também - 'o que treme ou esconde a cabe~a · 

1 

' 
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M.q. iacamí, jacami e jacamum (q . v.), diz-se de castas de aves 
da f amília dos Psofídeos ( Psophia crepitás) e de um arbusto da fa
milia das Violáceas ( Pinoréa flavescens). 

JACAREPAGUA - regiáo compreendida entre o oceano e os maci-
cos da Tijuca e da Pedra Branca. 

- - 1agoa litoránea situada ao norte da restinga de Itapeba que a 
separa da de Marapendi. 
-- planicie de forma~áo recente com ocorrénc'1a de turfa, na qual 
se desenvolvem atividades agrícolas e pastorí.s. 

ETIM. jacaré == yacaré (jacaré, crocodilo) (i)paguá 
(baixa lagoa) - 'a baixa. lagoa dos jacar,és'. 

(Y)'[Xlguá 

JACIRENDI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "D". 

ETIM. jaci == yacy (a lua) rendi == r'hendy (luzente, reflexo, que 
tem ou traz brllho) - 'a luz ou o luzir da lua'; 'o luar'. 

M. q. iacirand! e iacirendi ( q. v. ) . 

JACIRU - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Ro-
drigues Aragáo. 

ETIM. jact ·== yacy (a lua) ru == ru(ru) (cheio, crescido) - 'a lua 
cheia, crescida'. 
-- jaci ·== yacy (a lua) (i)ru == (y)ru (bOjo, hacia) - 'o bójo ou 
bacía da Iua'. 

M.q. iaciru (q.v.). 
• 

JACUt - rua. Loe: Pavuna °Cll.º . Dlstr., 27.ª Circ.). 

ETIM. jacu == yacu (a ave, jacu) í == im (pequeno, miúdo) - 'o 
jacuzinho'; 'o pequeno penelope'. 
-- jacu == yacu (jacu) t == y (rio) - 'o rio dos jacus'. 
-- j == y (rio, água) acut == acut(b) (seco, enxuto) - 'o rio séco'; 
'o arroio'. 

Pode aludir também a 'gafeira', a 'caspa' ou a 'queda do cabelo'. 
M. q . iacut, iacuim e jacuim ( q. v. ) , designa também um rio 

do Rio Grande do Sul. 

JACUJPE - rua. Loe. Campo Grande (15.0 Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
Estrada Cinco. 

ETIM. jacu == yacu (a ave penelope) i-pe- == y-pe (no rio) - 'no 
rio dos jacus'. 
- ·- ja.cuí == yacui (rio séco, arroio) pe (no) - 'no rio séco' 'no 
arroto'. 

M. q. iacutpe ( q. v. ) , é denominacáo também de um rio da Bahla. 
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JACUMA - rua. Loe. Rio Comprido (2.º Oistr., 16.ª Circ.). Ant. "B" .. 

ETIM. ja-cumam == ya-cumá, s. - 'o leme', 'o timáo'. 
-- jacu = yacu (a ave, jacu) má (monte) - 'o monte dos jacus'. 

Equivalente a ígaratá-cocaba, como se diz em guaraní, dá-se 
também ésse nome a urna armac;áo de paus destinada ao encurra
lamento de peixes. 

JACUPEMA - rua. Loe. !rajá (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Cami
nho Velho do Peixoto. 

ETIM. jacu == yacu (a ave, jacu) pema == pem(b)a(b) (transa., es
teira; cerca, tapagem) - 'a esteira, transa ou tapagem dos jacus'. 

Pode significar também - 'o jacu babro, chato ou miúdo'. 
M.q. iacupema e jacupemba (q . v.), d!.z-se de urna ave da fa .. 

milia dos Crácidas (Penelope euperciliaris). 

JACUPIRANGA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
Firmina Lei te. 

ETIM. jacu == yacu (a ave, jacu) piranga == pyranga (vermelho) 
'o jacu vermelho'. 

M . q. iacupiranga ( q . v. ) . 

JACURUTA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. jacaru == yacuru (triste) itá == ytá (o que soa, o sino; a bi
gorna; a badala:da) - 'o que soa triste'; 'a bigorna ou sino plan
gente'; 'o cantocháo'. 

M.q . iacurutá e jacurutan (q. v.), é nome que se dá a urna ave, 
cujo canto soa como bigorna em tom plangente. 

JACUTINGA - rua. Loe. Inhaúma (9.0 Distr., 23.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. jacu == yacu (a ave, jacu) tinga (branco) - 'o jacu branoo'. 
Diz-se da ave da família dos Cracídeas (Pepele jacutinga) a que 

chamam vulgarmentne peru-do-mato. 
Na terminologia geográfica distingue a rocha friável e argi

losa bem assim a jazida de ouro entranhada no itabirito. 
M . q. iacutinga e jacuti ( q. v. ) , designa também localidades de 

Minas Gerais, Paraná e Sao Paulo. 

JAGUA - rua. Loe. Ipanema (4.0 Distr., 10.ª Circ.) . 

ETIM. j ·== y (pref. com fun~áo de art._ determ.) aguá (ipélo listado) 
- 'o pélo listado ou malhado'. 
-- j = y (art .determ.) ogua(r) (que briga, brigáo) - 'aquéle que 
briga.', 'o brigáo'; 'o contendor'. 

- , . 
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Pode significar também - 'aquéle que devora gente'. 
Nome comum a todos os animi.as carnlvoros do género Felis· 

' 'a onc:;a', 'o lóbo', 'a pantera'. 
M . q . iuara e jaguara ( q . v.), é nome que entre os guaranís se 

dava também ao cometa. 

M . q . iauar e jaguara (q . v . ). 

JAGUAPlú - rua. Loe. Anchieta (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "32· 
A". 

ETIM. jaguá ( r) == yaguá ( r) (a onc;a, o lóbo) piü == pyi ( caminho 
batido; triJha) - 'a trilha do lóbo', 'o caminho da on~a'. 
- - jaguá(ar) == yaguá(har) (aqu~le que devora) puí (mosquito, 
mosca) - 'aquele que devora mosquito'; 'o devorador de moscas'. 

Pode significar também - 'o cáo rabugento ou cheio de pústula', 
senáo também - 'o que devora rápido, vorazmente'. 

M. q . tauapiu e jaguapeu ( q . v . ) . 

JAGUARA - rua. Loe. Anchieta (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "F". 

ETIM. jaguá(r) == yagua(r) (onc;a, Ióbo) rá (parecer, imitar) - 'pare
cido com a on~a'; 'semelhante ao tigre ou ao Ióbo'. - alusáo ao 
cachorro doméstico, ao cáo ordinário. 
-- jáguá ( r) == yagua ( r) (o fe lis, on~a) rá (listada, manchada, la
nhada) - 'a on~a pintada'; 'o IObo malhado ou lanhado'; 'o tigre'. 

M. q . iauará ou jaguar O. ( q . v. ) . 

JAGUARAO - rua. Loe. Pavuna (11.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. jaguci(r) == yagua(r) (a on~a, jaguar) rá == raá (figura~áo; 
copiar, imitar; marca, sinal) - 'a figura ou imita~áo da on~a'; 'a 
marca ou sinal do tigre,.. 

-- jaguar = yaguar (o felis, onºa) áá (mediano, menor) - 'a 
on~a mediana'; 'o jaguar menor'; 'a on~a pequena' ; 'a oncinha'. 

M. q . iauará, jaguará e jagoaráo ( q . v. ) , é nome também de 
urna ilha do Estado do Rio de Janeiro, de um rio e urna cidade do 
Rio Grande do Sul. 

JAGUAR8 - prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. jaguár = yaguár (O fe lis, on~a) e == ae ( af eic:;oado, amigo) 
- 'o amigo dos lobos', 'o afei~oado as onc;as'. 
- - jaguar =-: yaguar (a on~a, jaguar) é = hehé (faceiro, mesu-
reiro, dengoso) - :a on~a faceira'; 'o cáo dengoso'. 
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-- jaguá == yagua(r) (jaguar) ré (distinto, diferente) - 'o jaguar 
diferente'; 'a extranha onc;a'; 'o cáo distinto'. 

Teodoro Sampaio admite - 'onde as onc;as se acoitam', 'dado 
as onºas'. 

M. q. iauae, iauaré, jaguare e jaguaraé ( q. v. ) , designa também 
um rio de Sáo Paulo, afluente do Tiete. 

JAGUAREMA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. jagUá == yaguá (a onQa, jaguar) rema (fedor; f.ed.orento) 
'a on~ fedorenta'; 'o cao catinguento', 'o cachorro rabugento'. 
M.q. iauarema e jaguarem (q. v . ). 

JAGUARI - rua. Loe. Engenho Novo (9.º Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. jaguar = yaguar ( onc;a, lóbo, jaguar) · í == y (rio, ·água) - 'o 
rio das onc;as'; 'aguada dos lobos'. 
-- jaguar == yaguar (onc;a, lóbo, jaguar) í == im (pequeno, miúdo) 
- 'a onc!nha'; 'o lobinho', 'o pequeno jaguar'. 

jagua(r) == yagua(r) (onc;a; o que devora) ri (neg. náo) -
'náo é onc;a'; 'nao é jaguar'; 'nao devora'; 'o gato doméstico'. 

Pode significar ainda - 'aquele que é torto'; 'o cambeta'; 'o 
que manca~. 

M. q. iauari, jaguai, jaguaim e jaguarim ( q. v. ) , é denominac;a.o 
também de um rio e de um morro de Sil.o Paulo. 

JAGU ARIBE - rua. Loe. Jacarepaguá ( 12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. 
''A' ... 

ETIM. jaguar == yaguar (o felis, onc;a, cao, jaguar) ibe == ybé (es
tranho; espúrio, nao legítimo) - 'a on~ extranha ou diferente'; 
'o cáo ilegítimo ou espúrio'. 
-- jagua(r) == yaguar (onc;a, jaguar) ibe ·== ybe (gradeado, gradil) 
- 'o gradil das ongas'; 'a jaula dos jaguares'. 
-- jagua(r) == yagua(r) (on~, jaguar) ribe == ribé (junto com, de 
parelha) - 'a parelha de onc;as'; 'o par ou casal de jaguares'; 'as 
on~as emparelhadas'; 'o companheiro do tigre', 'o parceiro da onc;a'. 
-- jagua(r) == yagua(r) (onQa, lóbo) ribe == ribé (barriga, panc;a, 
ventre) - 'ventre de onc;a'; 'a onc;a panc;uda'; 'o jaguar barrigudo'; 
'panc;a de lóbo'. 

No caso de ser corruptela de yaguar-y-pe, expressa - 'no rio 
das onc;as ou dos jaguares'. 

M. q. iauaribe, jaguartpe, jaguaribé e jaguaribem ( q. v.), é deno
minaºªº também de um rio do Ceará. 

José de Alencar atribui o nome a abundancia de onc;as no vale 
do río Jaguaribe. 
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JAGUARUNA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 
Ant. Ismaelita Luz .. 

ETIM. jaguar == yaguar (a onºª' jaguar) una (negro, escuro) _ 
'a onca preta'; 'o jaguar negro, escuro'. 

M. q. iauauna, jaguaru e jaguarum ( q. v.) , é denomina~ao tam .. 
bém de urna cidade do Ceará. 

JAICóS - travessa. Loe. Tijuca (7.º Distr.,. 19.ª Circ.). 

ETIM. ja-ya (dono, senhor) icó == ecó (roca, roc;ado) - 'os donos da 
roc;a', 'os senhores do rogado ou do sitio'. 
-- ja == ya (aquele, o que, os que) icó == icó(g) (sustento, suprl· 
mento, lavrar, colher; ro<;a) - 'os que suprem'; 'aqueles que colhem'; 
'o lavrador'; 'o agricultor'; 'o roceiro'. 
-- jai == yai (retirado, esquivo, refratário) có == co(g) (roc;a, ro
c;ado; lavoura) - 'retirados da roc;a'; 'avessos a agricultura'; 'e$
quivo a lavoura'. 
-- ja == ya (nós) icó (viver conforme, ser igual a) - 'vivem como 
nós'; 'sáo iguais a gente'. 

No sentido restrito expressa - 'nós somos', 'somos n6S'; 'somos 
ou estamos'. 

M. q . iaicó e jeicó ( q. v. ) , é denominac;áo também de uma. ci
dade do Piaui., tomad.a de extinta tritbo selvagem do ramo linguis
tico Ge que habitou a regia.o em que se acha aquela cidade. 

J.AMBU -- rua. Loe. !rajá (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. "14", 

ETIM. ja == ya (o que, aquéle) mbu (surdir, emergir) - 'o que surge'; 
'aquele que emerge'; 'o emerso'. 
-- ja == ya (aquéle; isso, ésse) mbu == pu (soar, bater, martelarl 
- 'aquele que soa'; 'o que estrond.a ou percurte'; 'o estalante'. 

jam(e) == yam(e) (as escuras, as escondidas) bu == (m) bu 
(rumor; rumorejar; bubuia; borbulhar) - 'o rumor oculto ou mis
terioso', 'borbulha ou rumoreja por dentro'. 

M.q. iambu e iampu (q. v.), diz-se de urna planta da familia 
das Compostas (Valfia scienoglosas); 'o agriáo do Pará'. 

JA ... n,!UNDA - rua. Loe. Irajá (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. já == yá (aquéle, o que) mundá (que furta, ladrao) - 'aquéle 
que furta'; 'o ladráo'; 'o larápio'; 'gente ladra'. 
- - ja == ya (fruto, fruta) mundá (ladrao) - 'ladrao ou ladróes 
de frutas'; 'os que surripiam os pomos'. 

M.q. iamundá (q.v.), é nome também de um rio amazonense, 
~mado da tribo selvagem que o habitou. 
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JANAPERJ - rua. Loe. Anehieta (10.º Distr., 29.ª Cire.). Ant. Ca· 
minho de Santa Maria. / 

ETIM. 1-aná == y-añá (andar rio, correr água) peri == piri 
1 (junco) 

1 

- 'a montaria de junco'; 'a balsa de pirís'. 
-- jana == yana (contra a eorrente, rio acima) (a)perí == (a)pery 
caminho d'água) - 'a escalada rio acima'; 'a rota das cabeceiras'; 
'o remonte~. 

Pode significar ainda - 'o que nasce, cai ou ocorre no rio'. 

M. q. ianaperí, ianaparí, jan.apirí, janaparí, janapeí ( q. v.). 

JANARITÉ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Ca-
minho do Chalet. 

ETIM. ja == ya (fruto, fruta) nareté == n(d)arete (ser ou conter muito, 
em excesso, abundantemente) - 'frutifero por excelencia'; 'muito 
fecundo'; 'copiosíssimo'. / 

-- janari = yanart (a árvore amazonense) te (apoc. de ete grande, 
verdadeiro) - 'o janarí legítimo, auténtico, verdadeiro'. 
- ·- janari == yañary (corrente d'água, corredeira) té (apoc. de ete, 
forte, grande) - 'a corrente forte'; 'a grande corredeira'. 

JANDAIA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. ja-ndai = ya-nday, s. - o periquito; ave da familia dos Psita
cídeos ( Aratinga aurea). 

·M. q. iandaía, ianaia, nandaia inhandaia ( q . v. ) . 

JANDAIRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. janda(ia) ·== yanda(ia) (a jandaia, perequito) aira == ayra 
(pequeno, tenro; filhote) - 'a jandaia pequena'; 'o periquito novo; 
tenro'; 'o filhote da janda1a'. 

jandá == yandá (coco, amendoa) ira == eira (abelha, mel) -
·a abelha do coco'; 'o mel da amendoa'; 'o coco ou amendoa das 
abelhas'. 

jandá == yandá (coco, cocos) ira (despenear, desgrudar-se; 
partir-se) - 'o coco que despenca ou desgruda'; 'cocos caídos ou 
que se partem'. 
-- janda(i) == yanda(i) (cabaga, abóbora) ira == eira (mel, abe
lha) - 'o mel da caba~'; 'as abelhas da abóbora'; 'a caba~a do 
mel'; 'a abóbora das abelhas'. 

M . q. ianaira, janaíra, janira, jandira ( q. v . ) . 
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\ 
JANDU - rua. Loe. !rajá ( 11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Caminho Alto. 

\ 
ETIM. ja == ya (esse, aquéle, o qual) ndu (rumor, estrépido, barulho) 
- 'o que rumoreja ou faz barulho'; 'o rumorejante ou estrepitoso'. 
- - ja == ya (aqufile, esse, isso) ñandu (soer, costumar; presentir, 
sensível) - 'o costum·eir.o'; 'aquele que pressente ou tem sensibilidade'. 

M. q. ínan .. du, iandu, nhandu, nandu ( q. v . ), diz-se da ema e da 
aran ha. 

JAó - rua. Loe. !rajá (9.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. LeáQ do Norte .. 

ETIM. ja == ya (O pegado) Ó := O(g) (tirar) - 'separar-se', 'desunir'; 
'despregar-se'; 'arredar-se'. 

ja == ya (fruto, fruta) ó == oó (carnudo, polpudo) - 'a fruta 
carnuda'; 'o fruto ou pomo po1pudo'. 
- - ja == ya (aquele, ésse, o cujo) ó = oó (carnudo, polpudo) -
'o carnudo', 'o pQlpudo'. 
-- j == y (art. determ. e pref. modificador dos adj.) aó (corrupto, 
PQdre) - 'o corrupto'; 'a podridáo'; 'o corrompido ou apo(lrec.ido'; 
· 'deteriorac;áo'. 
-- ja == ya (aquele, o que) ó == oó(c) (dilacera!'I, tirar ou arra;n ... 
car carne) - 'aquéle que tira ou arranca a carne' ; 'o dilacerador'; 
'o animal carniceiro', 'a ave carnívora'. 

Pode expressar ainda - 'aquele que tapa, cobre ou protege', e 
ainda - 'chaga', 'pústula'; 'carne deteriorada'. 

M. q. iaó ( q. v. ) , designa na zoon1mia urna a ve da familia dos 
Ti.namídeos (Chripterus undulatus), a que chamam também zabelé. 

JAPARATUBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. japará == yapará (arco de flecha, pau-d'arco) tüba == tyba 
(terra, sitio, abunda.ncia) -. 'o sitio dos arcos de flecha'; 'a terra do 
pau d'arco'; 'abunda.ncia de japará'. 

M.q. iaparatiua, aparatiba e japaratiba (q. v.), é denomina~áo 
também de um rio de Sergipe. 

JAPEGOA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. "43" e 
"44". 

ETIM. já = yá (aquele, o que) pegoá == peguá(r) (que alumia ou 
aquece) - 'o que alumia ou aquere'; 'o que produz brilho ou calor'; 
'o sol'. 
-- já == ya (fender-s·e, abrir-se, rachar-se) pegoá == peguá(r) (alu
miando) - 'o que se fende brilhando'; 'o que se racha ou se abre 
alunliando'; 'o relampago'. 
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Pode expressar simplesmente - 'o trováo'; 'o relampago', 'o 
lampejo', 'a trovoada'. 

Como substantivo é nome que se dá a .Jacraia, rabo-de-tesoura, 
centopéia, miriapode, e que parece conexo com iapeucá ou japeucá 
_(q.v.). 

Em tupi dizem jurupari ababa - 'pente do diabo'. 
M.q. apegauá, iapeuá, japeguá (q.v.). 

JAPEJU - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . 

ETIM. ja == ya (aquéle, o cujo) peju == peyu (soprar) - 'aquele que 
sopra'; 'o soprador'; 'o c;orneta'; 'o trombeteiro'. · 
-- japó == yapó (o alagado, pantano) ju == yu (sujo, podre, fétido) 
- 'o palude fétido'; 'o alagado podre'; 'o pantano'. 
-- j-iapé == y-yapé (de superficie, que tem superficie) ju = yu(b) 
(amarelo, pálido) - 'aquilo que tem superficie amarela'; 'a casca 
ruiva'; 'a tés ou face pálida'. 

japé == yapl (a ave, japi) ju == yu(b) (amarelo) - 'o japí 
amarelo, louro'. 

M . q . iapeiú, japiú, japeiú e japOju ( q. v. ) , é topónimo também 
do Rio Grande do Sul. 

JAPERJ - - rua. Loe. Rio Comprido (2.0 Distr., 16.ª Circ.). 

ETIM. japé == yapé (ter ou ser de superficie) r'i == r'y (d'água) 
'da superficie d'água'; 'o que flutua'; 'a tona d'água'. 
--- japé == yapfi (a ave, japi) rí = ry (rio) - 'o río dos japís'~ 
isto é das aves Oriolus. 

Pode expressar ainda - 'a parelha'; 'o pegado'; 'o visinho'; 
'contiguo'. 

M. q. iaperi, iapiri e japet ou japiri ( q. v. ) . 

JAPIM - travessa. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Ilza Miranda. 

E'l'IM. ja == ya (aquele, o cujo) apim == apí (cabec;a raspada, glabro) 
'aquele de cranio liso'; 'o de cabe~a raspada'; 'o glabro'; 'o careca'; 
•o calvo'. 

. ' 
1a == ya (o que, aquéle) pim == wn (ir e vir; oscilar) - 'o 

que vai e vem'; 'aquele que oscila'; 'o que balanc;a'. . ' 
Pode expressar também - 'o que balanc;a a cabec;a', 'a cabec;a 

que oscila'. 
M.q. iapim, japií e japu (q.v.) ·, é nome dado aos Oriolus e outros 

passarinhos. 
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JAPOARA - rua. Anchieta (13.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "21". 

ETIM. ja == ya (aquéle, o cujo) poara == puara (bater em) - 'aquNe 
e1n quem se bate'; 'o que apanha'. 

japo == yapu (mentir, ser mentiroso) (s)ara (que, o que) -
'o que mente'; 'o mentiroso'. 
-- japó == yapó (pantano, alagadic;o) ara (contr. de uhara, cacar, 
cacador) - 'caga no pantano'; 'o cac;ador do palude'; 'o que busca 
no charco'; 'a ave que . marisca nos alagadic;os'. 

M.q. iapoara e japuara (q. v.). 

J.APOMIM - rua. Loe. Pavuna (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "A". 

ET:i.M. japó == yapó (brejo, pAntano) mtm == mi (pequeno) - 'o brejo 
pequeno'; 'o brejinho'; 'o pequeno pAntano'. 
-- japó (o que faz ou opera) mtm (lanc;a, azagaia) - 'o lanceiro'; 
'o que atira ou langa azagaia'. 

Pode expressar ainda - 'o punho ou cabo da Ianca'. 

M.q. iapomim, japomí e japobim (q.v . ), é topónimo também 
de Pernambuco. 

JAPORÉ - estrada. do. Loe. Jacarepaguá (13.0 Distr., 30.ª Circ.), 
Ant. Cachambi. 

ETIM. ja == ya (aquele, esse, o cujo) poré (diligente, expedito, obe
diente) - 'aquele que é diligente ou expedito'; 'o que obedece ou 
executa'; 'gente ativa, prestimosa ou esperta'. 

ja == ya (o se·nhor) poré (que ordena ou faz cumprir) - 'o 
senhor que ordena ou determina'; 'o amo', 'o patráo'. 

M. q. iaporé, aporé e japuré ( q. v . ) . 

J.4.PUACA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. "C''. 

ETIM. ja== ya (aquele, esse, o cujo) puacá = poacd (potente; dextro, 
capaz; corajoso; prestimoso) - 'aquéle que é potente, valente ou 
capaz'; 'o destro', 'o prestimoso'. 

M.q. apuacá, apoacá, iapuacá, iapoacá e japoacá (q. v.). 

JAPUANGA - rua. Loe. Pavuna (11.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. "B". 

ETIM. ja == ya (aquéle, ésse, o cujo) puanga == poanga (que cura, 
conforta ou faz bem) - 'aquéle que cura'; 'o que conforta ou afasta 
o mal'; 'o curandeiro'; 'o sant~o'; 'o médico'. 
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-- japu == yapü (a ave, japu) anga (alma, sombra., figura~áo) 
'a sombra ou figura do japu'; 'o japu fantasma'; 'a ave noctívaga'. 

M.q. apuanga, apuá, apuana, iapuanga, japoanga, japuan e ja
puá ( q. v . ) , diz-se de urna casta de a ve da f amília dos Tinamideos. 

JAPUIBA -- rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "A'". 

ETIM. japu == yapü (a ave, japu) iba == yba (árvore, tronco) - 'a 
arvore ou tronco do japu'. 
- - ja == ya (aquéle, esse, o cujo) puíba ::::.: poíba(e) (fino, delgado, 
pequeno) - 'aquéle que se adelga~a' ; 'o tenue'; 'o fino, miúdo ou 
delicado'. 

No caso de ser corruptela de yapu-yuba, expressa - 'o japu 
amare1o ou aloirado'. 

Nome de urna ave da familia dos Icteridas (Cassicus haemor
rhours); o papajuba propriamente dito. 

M . q . apuiba, iapuiua, japuiva e japuí ( q . v. ) , é denomina~ao 
também de urna localidade fluminense. 

JAPURA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. japu ==.yapü (a ave, japu) rá (listado, manchado) - 'o japu 
pintado'; 'o japí listado ou manchado'. 
- - ja == ya (aquéle, o que, o cujo) pura(hei) (cantar, gorgear) 
'aquéle que canta'; 'o que gorgeia'; 'o cantador'; 'o melodioso'; 'o 
conoro'. 
-~- ja-ya (aquele, o que, o cujo) purá == porá (desembaragado; 
expeditQ, ágil) - ·aquele que se desembara~a'; 'o esperto, ágil ou 

,.,~pedito'. 

Pode significar ainda - 'o que cumprimenta ou dá a máo'. 
Diz-se, no comum, do animal carnívoro da família dos Procio

nídeos (Potus flavus); simio a que chamam vulgarmente macaco-da~ 
1Tteia-noite e macaco-adufeiro. 

M. q. apurá, iapurá e japorá ( q . v. ) , é denomina~áo também de 
um rio do Amazonas. 

JARA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 15.ª Circ.). 

ETIM. ja == ya (aquéle) rá (apoc. de rahar, o que leva ou desata) 
'o que leva'; 'o condutor' ; 'aquele que desata ou liberta'. 
- - jara == yara (senhor, dono) a (fruta, grao) - 'o fruto do senhor'. 
- - ja = ya (fruto) rá (manchado, lanhado) - 'o fruto manchado 
ou pintado'. 

Como adjetivo significa - 'desgrac;ado', 'mesquinho', 'pobretáo', 
e como verbo - 'colhér', 'coletar', 'ajuntar'. 
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Pode significar ainda - 'o que cai ou se desprende'. 
Diz-se no comum de urna espécie de palmeira (Leopoldina 

pulcra), a que chamam também araiuba, jarauba, jaratba, jaruba e 
jarujuba ( q. v . ) . 

JARACATIA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. 
Béco de Sáo Joáo. 

ETIM. ja == ya (fruto, fruta) cati == caati (catinga) á = aí (fragoso, 
áspero) - 'o fruto áspero ou fragoso da catinga'; 'o mandacaru'. 
-- ja == ya (fruto, fruta) catia(i) == catua(y) (excelente, multo 
bom) - 'o fruto excelente'; 'a fruta saborosíssima'; 'o pomo multo 
doce'; 'o mamá.o'. 

No caso de ser corruptela de yara-quatiá(r), diz-se do artista, do 
destro no escrever ou na pintura. 

M. q . iaracatiá ( q . v . ) . 

JARAGUA - rua. Loe. Engenho Novo (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . Idem 
em Jacarepaguá (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Tra

vessa Martins Costa. 

E1.'IM. jara == yara (nascido, ocorrido; brotado) guá (vale> bruxada) 
- 'o que nasce ou ocorre na baixada'; 'brota na várzea'; 'proveniente 
ou natural do vale'. · 
- - jara == yara (senhor; destro, hábil) guá(r) (gue·rra, luta) -
'o senhor da guerra'; 'hábil no lutar ou guerrear'; 'o Jutador eximio'. 

jara == yar.a (senhor, Deus) guá == cuá (colo, seio; dedo) -
'o rega~o de Deus' ; 'o dedo do Senhor'. 

jara ::::.: yara (senhor) guá(r) (corrupt. de coár, o sol) - 'o 
senhor do sol'. 

Admite-se ainda os significados - 'baixada ou vale do senhor', 
'o senhor ou dono do vale'. 

Designa no comum urna planta, cuja fibra se utildza na indústria 
t~xtil. 

M. q . iarauá ou iaraquá ( q . v.)> é denomina~o também de aci
dente geográfico em Alagoas e de localidades de Goiás, Santa Cata~ 

' rina e Sáo Paulo. 

JARJ - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). Ant. 

ETJM. jar == yar (pegado, junto, grudado, aderente) í (suf. neg. ind.) 
- 'despregado'; 'separado'; 'frouxo', 'folgado', 'largo'. 
- - yaryi , s. 'avO', 'avós', 'antepassados'. 
·-- ja = y.a (senhor, dono, conquistador) ri == ry (rio) - 'o rio 
do senhor ou dos conquistadores'. 

M. q. iarí ( q. v. ) , designa também um rio do Pará e foi antiga 
denomina~áo de urna fazenda no Estado do Rlo de Ja.neiro. 
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JARUVA - rua. Loe. Jacarepaguá (13.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. ''E". 

ETIM. jaru ~ yaru (o que derruba ou danifica) üvá == ybá (fruta, 
fruto) - 'o que derruba ou danifica as frutas'. 
- - jar == yar (pegado, grudado, aderente) uvá == ubá (canoa) -
'a casca da canoa'. 

jar == yar (pegado, grudado, aderente, grudento) uvtí == ybá 
(fruta) - 'a fruta grudad.a ou que gruda'; 'o fruto que adere ou 
sé encachOa'. 

M. q . iaruá, jarubá ou jaruibá ( q. v. ) , diz-se de urna variedade 
de tamara. 

JATAJ - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. jata ·== yata (fruto duro, cóco, tucum) i == im (pequeno, miúdo) 
- 'o coquilho'; 'a amendoazinha rija'; 'o tucuzinho'. 
-- jata == yatá (fruto duro) í (suf. neg. ind.) - 'o coco náo duro'; 
'a améndoa mole'; 'a pinha'. 
-- ja== ya (aquéle, o que) ta.í == tay(n) (o ferráozinho, a picadela) 
- 'aquroe de ferráozinho'; 'a picadilha'. 
-- jatá == yatá (o que queima ou arde, o que prure) i == im (pe-
queno, miúdo) - 'a pequena que queima', 'a ·miúda que prure ou 
arde'. 

Pode significar também - 'a árvore dos coquilhos' e ainda -
·nos cocos', 'nos tucuns'. 

Batista Caetano anota - 'rosário ou enfiada de pinh5es sem 
casca'. 

Diz-se de urna variedade de palmeira ( Hymenca cubaril) e da 
espécie de vespa que se aninha ou faz sua colmeia nessa planta. 

M. q. iataí ( q. v . ), é nome também de um rio de Sáo Paulo, 
afluente do Tiete . 

• 
JATJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. ja == 11a ( aquele, isso, o cujo) atí == atí (pontudo, anguloso, 
aguca<lo; ferráo) - 'a.quéle de ferráo'; 'o estilete'; 'o ferrador'. 
.......__ ja == ya (aquéle, o cujo) ati == atin(g) (cabega branca) - 'o 
de cabega branca'. 

Pode expressar ainda e simplesmente - 'o chifre', 'o corno', 'a 
ponta', 'o ápice ou o cume'. 

M. q. iati ou jatim ( q. v . ) , diz-se de uma casta de vespa a que 
dáo o nome vulgar de abelha-mosquito. 
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JATURANA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. Rio 
Branco. 

ETIM. j.atu == yat(i)ü (mosquito) rana (falso, parecido) - '·o falso 
jati'; 'o que se parece com abelha-mosquito'. 
-·- jatu == yatu (a planta, o peixe) tana (falso, parecido) - 'o 
falso jatu'; 'o que se parece com o peixe ou com a árvore ditos jatu>. 

M. q. aiurara e iaturana. ( q. v. ) , diz-se de urna espécie de pelxe 
fluvial da familia das Carácidas (Hermiciodos microcefalus) e de 
urna planta da familia das Meliáceas (Trichilia singulariS). 

JAU - . rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). Idem Madureira (10:º 
Distr., 28.ª Circ.). 

ETI!'tl. jaú == yaú (rel. de áú, manchado, nodoado, sujo~ imundo) -, . 
'o manchado ou nodoado', 'o sujo ou imundo'. · 

Pode expressar ainda - 'chaga podre'; 'o despreztvel'; 'aquéle 
que devora'; 'o voraz'. 

.Pode ·derivar-se também de y-aú, expressando - 'sujo', 'imundo'; 
'podre, pustulento'. 

Diz-se de um peixe de água doce, a .que chamam também surubim 
( Paulicéa lutkeni); no,me dado também ao Tachysurus . da mesma 
familia. 

M. q. iaü ( q. v. ) , designa também um r io e urna eidade de Sáo 
Paulo. 

JAUAPERI - rua. Loe. Piedade (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. "B,,. 

ETIM. jauá == yagua(r) (a onca, jaguar) perí (de vez em vez; aos 
saltos, pulando) 'pulos da onc;a'; 'saltos do lObo ou do jaguar'. 

Pode significar também - 'no rio grande das oncas, dos lobos 
ou dos jaguares'. 

M. q. iauaperi, auaperi, aguaperi e jaguaperi { q. v. ) , designa 
afluente do Rio Negro, na bacia amazónica, e uma tribo indígena 
que habita o mesmo. 

JAUARITS - rua. Loe ~ Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. SáO 
Francisco. 

ETIM. jauá(r) == yagua(r) (onc;a, tigre) rité ==reté (corpo) - 'o cor:po 
da onc;a ou do tigre'. 
---- jauarí == ya(g)uari (espécie de palmeira) ete (grande, verda
deiro) - 'o jauarí verdadeiro, autentico'. - alusáo a casta de 
planta ( Astroc.arim jauarí). 
-- jauar ::::: yaguar (onga, lObo, jaguar) ité (diferente, distint.o) 
- · 'a on~a diferente'; 'o. IObo ou jaguar estranho'. 

Jh.UNA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. "D". 
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ETIM. j == y (art. determ.) auna (gente negra) - 'a gente negra'; 
'os negros'; 'povo de tez escura'. 
-- jaú == yaú (peixe, jaú) una (negro) - 'o jaú negro'; 'o suru
bim escuro'. 

M. q. iauna e jaun ( q. v. ) , é nome de urna tribo indtgena do rio 
Apaporis, pertencente a familia lingüistica dos Tucanos. 

JAURU - prac;a. Loe. Jacarepaguá (12:<> Distr., 30.ª Circ.). 
ETIM. jaú == yaú (o peixe) ril (negro) - 'o jaú negro', 'o surubim 
escuro>. 
--- jaú == yaú (jau) uru (vaso, bacía) - 'o vaso ou bacia dos jaús'. 

Pode significar também - 'a foz ou embocadura do jaú>. 
Teodoro Sampaio admtie - y.aú-r-u - 'onde comem os jaús'; 

'viveiro dos jaús'. 

JAVAÉS rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Doutor 
O'Reilley. 

ETIM. ja == ya (aquele, on.) avaé = abaé (gente estranha, pessoa 
diferente, desconhecido) - 'aquele que é gente ou povo estranho'· 
'a pessoa diferente'; 'o estrangeiro'; 'o alienígena'. ' 

jav.á == yauá (onc;a, jaguar) é (estranho, diferente) - 'o es
tranho jaguar'; 'a onc;a diferente'. 

jav.á· ·== yauá (on~a, cao) é (amigo, afelc;oado) - 'amigo das 
onc;as', 'afeiQoado aos cáes'. 

M. q. ja.baes, jauaés, jaguaés e iauaés ( q. v.), é nome de tribo 
e indios do interior da Ilha do Bananal em Goiás, aparentados com 
os carajás da mesma regiao. 

JAVARi - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. javá == yauá (onc;a, cachorro, jaguar) r't == r'y (rio) - 'o rio 
dos j aguás [ onc;as, cachorros]'. 

javá == yabá (greta, feilícla) rí == ry (rio) - 'a fenda ou greta 
do rio', 'o rio partido'. 

javá == yaba(b) (fujao, fugitivo, quilombos) Ti == ru (rio) -
'o rio dos fugitivos ou dos quilombos'. 

M . q. jagoart, jaguart, jauart e iauarí ou jabari ( q . v . ) , é nome 
também de um rio do Amazonas. 

Diz-se também de urna espécie de pimenteira. 
' 

JAVATA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. ca
minho do Engenho Velho. 

ETIM. ja == ya (aquéle, ~se, o que) uatá == guatá (andar, caminhar) 
- 'aquéle que anda'; 'o que vagueia'; 'o andarilho', 'o peregrino'. 

ja ==ya (aquéle, o que) üatá == yatá (navegar que navega) -
'aquéles que navegam'; 'os que sulcam o rio'; 'os n~vegadores'. 

M. q. jauatá, jabatá, jaguatá, iaguatá e tauatá ( q. v. ) . 
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JAQUIÉ - praia. Loe. Llha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 

córrego, ou mais propriamente, r i a de dois quilómetros de ex
tensa.o, já em parte colmatada, e que afluí para o canal submerso 
interpósto entre a I.lha do Governador e a praia de Maria Angu, a 
qual se atribui o escoamento dos rios !rajá e Sáo-Joáo-de-Meriti. 
-- praia e saco na Ilha do Governador. 

ETIM. jaqui == yiqui (covo, cesto, nassa) iá == yá(b) (aberto, que se 
abre) - 'o cófo aberto'; 'a nassa de bOca grande'; 'a bocarra'. 

Diz-se do cesto ou cófo para apanhar aves e peixes; a armadilha 
usada pelos indios para fisgar peixes nos esteiros. 

M. q. jiquiá, juquiá, iequiá e jiqueá (q. v.), designa também 
lagoa e rio de Alagoas, bem como loaclidades naquele Estado e em 
Pernambuco. 

JEQUIÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). 
E'ITM. jequí == y equí (cóvo, nassa) é (diferente) - 'o cóvo diferente'; 
'a nassa de forma diversa'. 

Na língua dos ca1nacás nomeia a 'onc;a' e o 'cachorro'. 
M. q. jiquié, iquié e iequié ( q. v. ) , é denominac;ao também de 

rio e cidade da Bahia. 

JEQUERl - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. "E", 

ETIM. jequir == yiqüyr (sal) í == y (água) - 'água de sal'; '~gua 
salgada'; 'a salmoura'; 'o mólho ou fermento salgado'; 'água ,ma
rinha'. 

jequir == yequyr (arrancar, tirar, explotar, extrair) í == y (rio, 
água) - 'o que se tira do rio'; 'o que se extrai da água'; 'extraído 
ou expl.otado do río ou da água'. 

Como adj. expressa - 'pálido, desfalecido', 'amarelecido', 'ligei
ramente pálido'. 

Como substantivo é nome que se dá a géneros diversos das 
plantas 14eguminosas-Mimoseáceas, .tal ·como a que vulgarmente 
chamam 'dormideira'. 

Teodoro Sampaio admite - yu-ker-é - 'o espinho propenso a 
dormir'; musácea da qual os indios extraiam um condimento para 
os seus manjares. 

M. q. jiquirt, jiquert, iequirí e juquirí ( q. v.), é denominae}Ao 
também de serra, rio e cidade de Sao Paulo. 

JEQUIRI<;A - rua. Lod. Penha (11.º Distr., 25.ª Cirr.). Ant. "A". 

ETIM. jequí == yequí (césto, covo) igá == yga(r) (gancho, fus.te; estelo) 
- 'o gancho do jiquitt [césto]'; 'o fuste ou esteio dos cefos'; 'a al~a 
do jacá'. 
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-- jequir ·== yequir (aguilhoar, picar, pungir; aguilhoada, picadela, 
ferráo) i<;a == y<;á (formiga, saúva) - 'a saúva que pica ou punge'; 
'a i<;á pungente', 'a pieaidela da formiga ruiva'. 
-- ;equí (cOfo, cesto) r'i<;a == r'y<;á (armado, esteado) - 'o jequi 
[cOfo] armado ou basteado'; 'o esteio ou armadura do jequí'; 'a 
armadilha [para apanhar peixes]'. 

Pode significar ainda - 'o que arde ou queima nos olhos'; 'a 
pimenta malagueta'. 

M. q. jiquiri<;á, juquiri<;á, jiqueregá e iuquirigá ( q. v.), designa 
também rio e vila da Bahía. 

JEQUITAt - rua. Loe. Campo Grande (14~º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"D". 

ETIM. jequí == yequí (mólho, condimento) taí (acre, ácido, picante, 
ardente) - 'o mólho acre'; 'o condimento picante'; 'salmoura api
mentada', 'eondimento a base de sal e pimenta'. 
-- jequí == yequí ( aguilhoada, picadela, punc;áo) taí (arder, pun
<;ar, pungir) - 'a aguilhoada que arde'; 'a picadela que queima', 
'a fisgada que arde'. 

Diz-se da formiga avermelhada a que dao o nome de sauva; a 
'formiga de fogo', como vulgarmente é chamada, cujo contacto com . ' 
a pele produz urna terrivel sensa<;áo de queimadura. 

M. q. i equitaia, jiquitaí, juquitaia e uiquitaia ( q . f . ) , é deno
mina<;áo também de rio e localidade em Sáo Paulo. 

JEQUITIBA - estrada e rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. jequi == yequi (guilhoada, fisgada, fisga, isca) t' (pron. denom.) 
ibá == ybá (fruto, fruta) - 'a fruta do jequi', isto é, da 'fisga' ou 
da 'isca'. 

Diz-se da árvore gigante (Couratarí legalis) de cujo fruto se 
utilizavam os índios para iscar o 'jequí', ou seja, a armadilha para 
apanha de peixes'. 

JEQUITJNHONHA - rua. Loe. Laranjeiras (3.0 Distr., 9.ª Circ.). 
Ant. prolongamento da Carautá. 

ETIM. jequí == yequí (o e.ovo) tinhonha == tyñoñe (mergulho, mer
gulhar, mergulhado, assente no fundo d'água) - 'o mergulho do 
j equí'; 'o cOf o mergulhado ou armado no esteiro'. 
-- jequití == yequity (mecher-se, inquietar-se, estribuchar) 
nhon.ha == ñoña (arrastar, levar consigo) - 'o que arrasta em ester
tores'; 'o que leva aos trombolhoes'. 
-- jequt (o cóf o) tinhonha == t'ynoñá (que faz correr; arras ta ou 
leva consigo) - 'o que arrasta o cófo'; 'o que leva consigo o jequi'. 

Alusáo, talvez a peixe de grande fór~a ou ao arrastáo usado 
pelos pescadores. 

- , , 
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M. q. jiquitinhonha e iequitinhonha ( q. v. ) , designa também 
rio de Minas e da Bahía, bem como cidade do primeiro désse5 
Estados. 

JERIBA - rua. Loe. Vila Isabel (8.0 Distr., 20.ª Circ.) . Idem em 
Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. jerí == yari (cacho, penca) ib.á == ybá (fruto, fruta) - 'a 
fruta de cacho', 'o fruto em penca'; 'fruto encachoado'; 'a penca 
de frutos'. 

Diz-se de urna palmeira esbelta e graciosa que dá na mata · 
virgem, 'o catolé', como 'co.inumente a chamam. 

M. q. jerivá, juribá, jirivá, ieribá e ieriuá ( q. v. ) . 

JICARA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. ji == yú (espinho) cara (ser, o que é) - 'o que é de espinho'; 
'o espinhoso'; 'o pungente'. 
-- ji == yi(g) (duro, rijo, tenaz; apertado) gara (o que é) - 'o 
que é duro ou rijo'; 'o tenaz', 'o que resiste ou aperta'. 

Como substantivo tem acep<;áo de 'agulha' e alude ao esplnho 
de que se utilizavam os indios para costurar. 

Pode significar ainda - 'coceira', · e 'comicháo'. 
M. q. jugara e iucara ( q. v. ) , designa urna casta de palmeira 

de caule espinhoso e sarmentoso; a fruta dessa palmeira (Euterpe 
eaulis). 

JIPIOCA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. jipi == yipy (o fundo, a base, o alicerce, fundura) oca (casa) 
- 'o fundo ou alicerce da casa'; 'a casa de babeo'; 'o poráo'. 

jipi == y'pi (base, raíz) oca == oga (tirar, arrancar, extrair) 
- 'arrancar do seio da terra'; 'extrair raizes'. 

jipi == y-wi (d·ebulhar, expremer, extrair sumo) oca (tirar, 
arrancar) - 'arrancar para expremer'; 'tirar sumo'. 
-- í == y ( água, sumo, caldo) ipioca == ypyoca (puba, coalhada) 
- 'água ou sumo da puba'; 'o caldo da coalhada'; 'o coágulo do 
sumo'. . ,, i r' 

' 1 i 
M. q. ipioca, jipioga e jipeoca ( q. v. ) , diz-se no comum do caldo 

ou 'sumo da mandioca', 'do coágulo' e da 'coalhada' do suco da 
euforbiácea; 'a puba'. 

JIQUIBA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.0 Distr., 17.ª Circ.). Tra
vessa Senador Furtado. 

ETIM. jiqui == yiqui (fisga, isca) ibá == ybá (fruta, fruto) - 'a fruta 
da isca'; 'o fruto de iscar'. 
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-- jiqui == yiqui (sal, tempero) ibá == ybá (fruto, fruta) - 'a fruta 
do sal, do tempero ou do condimento'. 
-- jiqui == yiquy (debulhar; espiga) ibá == ybá (fruto) - 'o fruto 
de debulhar'; 'a fruta de espiga'; 'o milho'. 

M. q. jequibá, juquibá e iuquiuá ( q. v.) , diz-se no comum de 
urna casta de palmeira. 

J.JTAUNA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "A", 

ETIM. jíta(i) == jata(y) (a abelha) una (préto, escuro) - 'a jataí 
preta', 'a abelha jitaí escura'. 

Diz-se de urna casta de abelhas que toma esse nome da árv.ore 
de sua preferencia. 

M . q. jatauna e jitauna (q . v.). 

JOA - estrada do. Loe. Botafogo ( 4.º Distr ., 11.ª Circ.) . Ant. trecho 
final da Estrada da Gávea. 

recanto pitoresco da cidade do Rio de Janeirio. 

EJIM. ju == yu (espinho, farpa) á (fruta) - 'a fruta de espinho'; 
'a fruta espinhenta'; 'a espinheira'. 

Diz-se do fruto do joazeiro, árvore da familia das Ramináceas, 
genero Zisyphus. 
-- joá == yoá(r) (posp.) - 'sobre si'; 'uns sObre os outros'. 

M. q . ajuá, juá e iuá ( q. v. ) , designa também localidades da 
Bahia, do Espirito Santo, do Ceará e de Pernambuco. 

JOAQABA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Travessa 
Maria do Carmo. 

FTIM. jOá == yuá (a fruta, jUá) acaba (passar, atravessar, traves
sia) - 'a passagem ou tra vessia do j uá'. 
-- joá == yoá (sóbre si; uns sObre outros) acaba (passar; cruzar) 
- ·passar uns sobre outros'; 'cruzar-se', 'cruzarem-se'; 'cruzado'. 

JOACEMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.). Ant. Masl 
carenhas. 

ETIM. joá == yuá (juá) cerna = cem(b)a (brotar, nascer, sair) 
'a brotac;áo ou nascer do joá'; 'a época dos joás'; 'a floragáo do 
joazeiro'. 

M.q. juacema, juacemba e iuacema (q. v.), é nome também de 
um promontório na Babia de Todos os Santos. 
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JOAJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. joá == yuá (a fruta, juá) aí (azedo, acre) - 'o joá azedo ou 
acre'. . wJ 
-- joá (juá) í == y (rio, água) - 'o r ío ou água do juá'. 
-- joá (juá) i == im (pequeno, pouco) - 'o juizinho', 'juá pouco 
ou apoucado'. 

JOARt - estrada do. Loa. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. joá == yuá (juá) rí == ry (río) - 'o rio dos juás'. 
-- joá == yuá (a fruta, juá) ri (neg., nao) - 'nao é juá'. 

M. q. juarí e iuarí ( q. v. ) , é nome de um antigo engenho do 

Rio de Janeiro. 

JOATINGA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). 

-- morro, ou mais propriamente, promontório situado ao sul da 
Ped.ra da Gávea, e a que os primeiros descobridores deram o nome 
de Bom Abrigo. 

ETIM. joá == yuá . (juá) tinga (branco) 'o juá branco', casta de juá. 
M .q. juatí, juatim, juatinga e iuatí ( q. v.). 

JUAIE - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 23.ª Circ.) . Ant. "H". 

ETIM. juá == yuá (a fruta, juá) ié == yee (água doce) - 'o suco doce 
do juá'; 'o juá de água doce'. · 
-- juá (joá) ié (doce, adocicado) - 'o juá doce ou saboroso'. 

M.q. joae, joaie, juaé e iuaé (q. v.). 

JU ARANA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. Mar
celino Barbosa. 

ETIM. juá == yuá (joá) rana (falso, parecido) - 'o juá falso, nao 
verdadeiro'; 'o que se assemelha ao juá'. 

M . q. joarana e iuarana (q. v.). 

JUBAt - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Au-
gusto César. 

ETIM. ju == yu (espinho) baí == (m)baí (cerca, cerco, o que con
torna) - 'a cerca de espinho'; 'o anteparo fragoso'; 'o cercado de 
arame farpado'. 
-- ju == yu (espinho) bat == (m)baí (ruim) - 'o espinho ruim, 
nocivo, pungente'. 
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-- ju(b) == yu(b) (pouso, pousada) aia (salubre, saudável) 'o 
pouso ou mansáo saudável'; 'o pouso alegre', 'o lugar salubre'. 

Como adj. expressa - 'muito amarelo'; 'muito pálido'. 
Como subs. diz-se também do tamarino. 

JUBAIA -

ETIM. jub == yub (pouso, pausada) aia (salubre, saudável, alegre) -
'o pouso alegre'; 'a mansa.o saudável'; 'o lugar salubre'. 
-- jú == yu(ba) (louro, amarelo) baia == (m)baia (transa, tran
sado) - 'a transa loura'. 
-- ju == yu (espinho; fragoso) baia == (m)baia (transa, transado, 
redenho) - 'a transa fragosa'; 'o redenho espinhento'; 'a esteira 
ou corda de fibra de tucum'. 

M. q. jubaí, jumaia, jumbaia e iubaí ( q . v.) , é topónimo tam
bém no Ceará. 

JUQANA - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.). 

EnM. ju == yu (pungente) ganá (soluºar, soluºante) - 'o solui;o 
pungente'. 

M. q. iuganá (q. v . ), diz-se de urna ave. 
Designa também urna espéeie de armadilha para apanhar a ves. 

JUQARA - rua. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 9.ª Circ.) . Idem em 
Madureira ( 10.º Distr ., 28.ª Circ.) . 

'ETIM. ju == yu (espinho; fragoso; pungente) gara (ser, o que é) -
'o que é de espinho'; 'o espinhento'; 'o fragoso ou pungente'. 

·ju == yu (espinho, espinhento) igara == ycara (cérea, esteio, 
tapume) - 'a cérea ou tapume de e.spinho'; 'o esteio fragoso ou 
espinhento'. 

Diz-se no comum do espinho utilizado petos indios a guisa de 
agulha. 

Como substantivo expressa ainda - 'coceira', 'comicháo'. 

M. q. jigara e iugara ( q. v . ) , designa urna casta de palmeira 
(Euterpe edulis), a que chamam também de agat; a fruta dessa 
palmeira da qual se faz urna beberagem saborosa e muito apreciada 
no Norte do Brasil. 

JUCARt - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. jucá == yucá (a madeira jucá) rí == ry - 'o rio d.os jucás', 
isto é, da madeira rija a que chamam também 'pau-ferro', da qual 
se serviam os indios para f azer os seus taca pes. 
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, ju = yu (espinho) cari == (a)c.ary (cascudo) - 'o cascudo de 
1'espinho'; 'a crosta fragosa'; 'escamoso por excelencia'. 

Diz-se de plantas da familia das Solanáceas (Solunum jueirí e 
Solanum balbisíi) . 
- - juca == yuca (podre) a(i)ri == a(y)ry (palmeira) - 'a palmeira 
podre'; 'a airí que se desmancha'. 

Pode significar ainda - 'a palmeira do tacape'. 
Diz-se também 'daquele que tem dominio sobre si'. 

JUCATJ - prac;a. Loe. Realengo (13.0 D1str., 31.ª Circ.). 

ETIM. jucá == yucá (a planta, jucá, tacape) tí == tyn (branco) - 'o 
jucá branco'; 'o t acape branco'. 
-- jucá == yucá (ferir, que fere) tí == tyí (ponta) - 'o que fere 
com a ponta', 'a ponta pungente'. 

jacá == yuca (jucá, tacape) (a)ti == (a)ty (cabo) - 'o cabo 
do jucá ou do tacape'. 

Pode .significar ainda - 'a picada ou punc;ao que mata'; 'a 
picada da cobra'; 'a cobra venenosa'. 

JU! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. Travessa 
Garcia. 

ETIM. gyi ou ghii, s. - 'a gia'; 'rá'. 
Pode significar também - 'o rto das rás' ou 'rás pequenas'. 
No caso de ser corruptela de chií, é nome que no sul do Pais 

se dá as 'andorinhas'. 

JUNDIA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "E". 

E'frM. ju-di-á == yu-ndi-á - 'a cabei;a armada de barbatana'. 
Diz-se do 'bagre'; peixe de água doce da familia dos Silurideos 

( Platysto1na spatuba), bem como de .urna planta da família das 
Labidiaodas também chamada meladinha-falsa. 

M. q . jindiá, juniá e iundiá ( q. v. ) . 

JUNDIAt - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. jundiá == yundiá (o peixe, bagre) í == y (rio) 'o rio dos 
bagres'. 
-- jundiá (peixe; planta) í == im (pequeno, miúdo) - 'o jundia
zinho', ' jundiá miúdo' - alusáo ao piexe ou ao arbusto. (V. Jundiá). 

Diz-se também de urna casta de 'aranha'. 
M. q. jindiaí, indiaí e iudinaí ( q. v . ) , é nome também de ria 

e cidade de Sáo Paulo. 
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JUPARA - rua. Loe. Sáo Cristóvao (6.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. 
J esuino Ferreira. 

ETIM. jú(r) == yú(r) (bóca) pará = (m)bará (mar, rio grande) _J 
'a bóca do mar'; 'a embocadura do rio grande'. 

M. q. jurupará ( q. v.), diz-se da barra ou embocadura dos 
grandes rios', e também da 'garganta ou passagem estreita no mar'. 

Pode derivar-se também de - juí (rá) pará (rio grande) -
'rio grande das rás'. 

No caso de ser corruptela de gu-pará, expressa - 'movedic;o e 
inquieto', dizendo-se <le urna casta de búgio ou pequeno mucura 
que vive aos saltos sobre as árvores; carnívoro da família dos Pro
ciónidas. ( Cercoleptes caudivolvalus e Patus fluvus), também cha
mados xupara, xipara, supara e jubará ( q . v . ) . 

JUPARANA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. jupará = gupará (o búgio, mucura) ná (semelhante, pare
cido, equiparado) - 'semelhante ao mucura' ; 'parente do ou pa
recido com o jupará [búgio]'; 'chegado aos ou aproximado dos mu
curas'. 
-- ju(r) == yu(r) (garganta, gargalho) paraná == (m) barana (la
ga1nar) - 'a garganta do lagamar'. 
-- jn(r) == yu(r) (maré montante) paraná == (m) barana (laga
mar) - 'o lagamar da maré montante'; 'a maré do lagamar'. 

M. q. jiparana, xup.araná e suparaná ( q . v . ) , é denominac;ao 
também de urna lagoa no Espirito Santo. 

JU PIRA - rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 10.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. juptr(a) == yupyr(a), adj. - 'comido cu comível'; 'o que é 
para comer ou saborear'; 'o édule'. 
-- í == y (pron. rel.) upyra (devorado, comido) - 'o que se de
vorou ou foi comido'; 'o comido ou devorado'. 

ju == yu (espinho, talo) (u)pira (armado, erguido) - 'o es
pinho erguido'; 'o talo armado'; 'a espinhela'. 

M. q. jipi ra e iupira ( q. v. ) , é nome também de mulher. 

JUQUERt - rua. Loe. Madureira (10.º Distr ., 28.ª Circ.). 

ETIM. juqui == yuquy (o que aguc;a a comida, o sal, o tempero, a pi
menta) rt == ry (água, liquido) - 'a água do tempéro'; 'água sal
gada'; 'o mólho', 'a salmoura'; 'o fermento salgado ou apimentado'. 
--- juqui (tempero, sal, condimento) r'í == r'y (conter a água, lí
quido do) - 'o líquido ou água que contém sal'; 'a salmoura'; 'água 
de sal'; 'que traz salmoura ou fermento salgado'. 

1 
JI 
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-- 1u == yú (amarelo) quiri == quyrí (mais ou menos, pouco) 
'mais ou menos Iouro'; 'aloirado', 'amarelado', 'pálido'; 'ligeira
n1ente amarelo'. 

juquí = yiqui (arrancar, tirar; tirado, extraído) rí == ry 
(d'água) - ' tirado d'água' ; 'explorado ou extraído do líquido'. 

Diz-se no comum de plantas das familias Leguminosas-Mimo
sáceas de diversos géneros, como a 'dormideira' e outras, das quais 
tirava o gentio urna espécie de sal com que temperava os seus 
manjares. 

M. q . jiquirí, jequirí, iequirí, iuquirt e uquiri ( q. v.), é nome 
também de serra, rio e ci<iade de Sáo Paulo. 

JUQUIA - rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 11.ª Circ.) . 

ETIM. juquí == yuquy (cl>fo, covo, nassa) á = yá(b) (abrir, aberto, 
rachado) - 'a nassa aberta'; 'o covo ou cófo de boca larga'. 

Diz-se também da foz ou embocadura ampla dos rios. 
M. q. jiquiá, jequiá, iuquiá e iuquié ( q . v. ) , é topónimo também 

em Alagoas. 

JURITJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr ., 28.ª Circ.). 

ETIM. j'uri == y'urü (urú, galináceo) tí = tyn (branco) - 'o uru 
[galinácio] branco'. 

M.q. jiriti e juriuriti (q. v.), diz-se das pombas; aves diversas da 
familia das Colúmbidas, o paxurrilho hermoso, como dizem os dP 
11ngua espanhola. 

JURUA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. juru = yuru (bóca, foz) á = á (b) (abrir, abrir-se) - 'abrir 
a bóca'; 'bóca que se abre'; 'a boca aberta'; 'a foz ampla'; 'a embo
cadura larga'. 

M.q . iuruá e juruaba (q. v . ), designa também um rio comum 
aos Estados do Pará e Amazonas. 

JURUBAIBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
"4". 

-- arquipélago da baía da Guanabara, situado a leste da Ilha do 
Governador. 

ETIM. jurub == yurub (boca, entrada, foz, barra) aiba == ayba (ruim, 
dificultoso) - 'a boca ou entrada ruim'; 'a foz acidentada'; 'a 
barra dificuitosa'. 
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Pode compor-se também desta forma - juru == yuru (boca, 
foz, barra) baíba == (m)bayba (que é ruim) - 'a bóca que é ruim', 
'a entrada ou barra que é acidentada'. 

Parece-nos que o nome aplicado primitivamente ao arquipé
lago é - jurumbaraíba, que regularmente se traduz - 'a barra ou 
entrada ruim do mar'; 'a garganta estreita ou acidentada da baia'. 

JURUBATUBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

antiga denominaQao da Ilha das Palmas que se situam no li
toral atlantico do Rio de Janeiro. 

ETIM. jurubá == yurubá == yeryba (a palmeira, jerivá) tüba = tyba 
(sítio, abundancia) - 'o sitio do jerivá', 'abundancia de catolé'. 

M. q. jeribatiba, jeribatuba, jerivatiba, jiribatiba, jiribatuba ji
ribativa, jurubatiba, jurubativa e iuruatiua ( q. v. ) . 

JURU~ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "J". 

ETIM. juru = YUTU (bóca) é (doce) - 'a boca doce'; 'OS lábiOS ado
CiCadOS'. 
-- juru (foz, barra, embocadura) ie == ye (água doce ou sápida) 
- 'a foz da água doce'; 'a garganta ou barra de água doce'. 

juru (bóca, foz) e = he (lavada, passada, limpo) - 'a boca pas
.sada ou lavada'; 'foz ou embocadura limpa'. 

juru (foz, garganta, barra) é = hé ( estranho, diferente, des
conhecido) - 'a estranha embocadura'; 'a garganta ou barra di
ferente'; 'a foz desconhecida'. 

Pode significar ainda - 'sabor a boca'. 
M. q. jerié, ju.rué, ierié e iurié ( q. v.). 

JURUENA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Sao Sebastiao. 

ETIM. juru == yuru (barra, foz) ena (esvasiar, derramar, extravasar, 
despejar) - 'a foz esvaziada ou que se esvazia'; 'extravasa na 
barra'; 'a garganta que seca'. 
-- juru (barra, foz) ena (ir fora, prolongar-se) - 'vai ou sai fora 
da barra'; 'prolonga-se ou extravasa na embocadura'. 

Tomando o segundo étimo como expressáo dos Maipurus e Ta
manacos para significar 'água1

, 'rio', traduz-se - 'a garganta do 
rio'. 

M. q. jeruena, jurena e iuruena ( q. v.) , designa também um 
rio de Mato Grosso. 

\ ') 
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JURUMIRIM - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Pri
meira. 

ETIM. juru == yuru (boca, foz, barra) mirim (pequeno, pouco, curto) 
'a bOca pequena'; 'a barrinha', 'a foz estreita'. 

M.q. jerumirim, jurumiri, juruim e iuruim (q. v.). 

JURUNAS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. "D". 

ETIM. juru == yuru (boca) una (préto) - 'os boca preta ou negra'. 
Pode significar também - 'vem pre tos ou tingidos de negro'. 

M. q. juruns e iurunas ( q. v. ) , designa indios tupis do Xingu, 
assim chamados devido ao hábito de pintarem os lábios de préto. 

JUTA! - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. jutaí == yutaí (a planta) í = y (rio) - 'o rio das jutaís', ist'o 
é da planta leguminosa Cesalpinácea (Hymenácea), muito comum 
11a Amazónia, e a que chamam vulgarmente 'jatobá'. 

M. q. jitaí e iutaí ( q. v. ) , é nome também de um rio do Ama
zonas. 
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LAMBARJ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Inéia, 

ETIM. aramberí, s. - 'baratinha'; nome comum a peixes da famtlia 
Characidea, genero Tetragnopterus. 

M. q . alambart e arabe.rí ( q. v.), é denominac;áo também de um 
rio e de urna cidade balneária de Minas Gerais. 
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MABA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Marta e Treze. 

ETIM. ma -== 11i(b)a (que, o que) bá == (m)bá(b) (terminar, findar, 
ext>tnguir-s·e) - 'o que finda ou termina'; 'o acabamento'; 'término'; 
'confinac;;áo'; 'consumagáo'. 

Pode significar também - 'destrogo'; 'ruina'; 'estrago', 'desba
rato'; 'matanc;;a'; 'peste', 'epidemia'; 'fim trágico'; '.cousa ruim'. 

M. q. mambá_, mampá, mapá, mababá e mapabá ( q. v. ) . 

MABUAI - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. ma == m(b)a (que, o que) buaí == (m)boaí (desbaratar, des
trocar) - 'o que danifica ou deita a perder'; 'o vandalo'; 'a p.erdi
~áo'; 'vandalismo'. 

Pode significar também - 'desperdicio', 'destrogo'; 'destrui'ºáo', 
'e.strago'. 

M. q. babuaí, bambuat, bamboat, maboat e mambuaí ( q. v. ) . 

MACABU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. macab(a) (~ fruta, macaba) u == ü (preto, escuro) - 'a ma
caba preta'; 'a macaúba escura'. 

ma == m(b)a (o que) acd == .acan(g) (e abe g a) bu r= 

(1n)bu(r) (que emerge; emergir, emersáo, despontar) - 'o que emerge 
a cabega'; 'a cabec;;a emerga'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) cabu == ca(m)bu (mamar, sugar) 
'o que mama'; 'aqué-le que suga'; 'o sanguessuga'. 
-- maca (patos) bu == (m)bu == (m)pu (pancada, barulho) 
'a pancada ou batida dos patos'; 'os patos barulhentos ou que ar- , 
rulham'. 

Pode significar também - 'os patos pretos ou arroxeados'. 
M. q. bacabu, bacambu., bacabun, macambu, macamun e macaú 

(q. v.), diz-se no comum de urna casta de patos mergulhadores (Bra
cltypterus) e de urna espécie de macaba (Aerocomia sclerocarpa). 
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MACACO - rua e estrada dos. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 30.ª 
Circ.). 

ETIM. macac - nome comum de todos os simios, tomado da lingua 
dos indios Galibis das Guianas. 

1l:1ACAÉ - beco e travessa. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 34.ª Circ.). 

ETIM. macá == macá(ba) (a fruta, macaba) é (doce, sápido, saboroso) 
- 'a macaba doce, sápida ou saborosa'. 
-- macá {patos) e (distinto, diferente) - 'os patos diferentes'; 
'o estranho macá'. . 
- ·- macá (patos) é (chegado, afei~oado) - 'chegado ou afei~oado 
aos patos'; 'o criador de patos'. 
-- má (aspecto do céu, atmosfera) cae (seco, enxuta, limpo) -
'o céu enxuto, limpo'; 'o tempo náo chuvoso, sem nevoeiro'. 
- - ma == m(b)a (que, o que) cae (secar, enxugar, sarar; séco, 
enxuto, salubre) - 'o que seca ou fica enxuto'; 'o que é limpo ou 
salubre'; 'a salubridade'. 
-- má (fruta) cae (enxuto~ seco) - 'a fruta seca'; 'o pomo enxuto'. 

M. q. bacaé, bacaé e macaé ( q. v. ) , é denomina~áo também de 
um rio, de urna serra e -de urna cidade do Estado do Rio de Janeiro. 

MACAIBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). 
ETIM. macá == 1nacá(ba) (a fruta macaba) iba == yba (árvore) 
'a árvore da macaba'; 'a macaíbeira'. 
-- macá == maca(ba) (macaba) aiba == ayba (mata, brenha, flo
resta) - 'a mata ou floresta de macabas'; 'a macaba do mato'. 
--- macá == macá(ba) (macaba) aiba == ayba (ruim) - 'a macaba 
ruim, azeda'. 

Designa no comun1 a conhecida palmeira ( Aerocomia sclero
carpa); a macaúba, própriam~nte dita. 

M. q. bacaíba, bacaúba, bacaúva, macaúba, macaiva e macaiua 
( q. v. ) , é denomina~áo também de um rio e de urna cidade do Rio 
Grande do Norte. 

MACAMBIRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Custódio de Melo e Santa Filomena. 

ET1M. má (feixo, molho, amontoado) cambira == caambyra (mato de 
cipó, fólha fibrosa) - 'o molho de mato de embira'; 'o feixe de 
cipó'; 'o monojo de fólhas fibrosas'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) cambira == caambyra (desembara~ar
se) - 'o que se desembara~a (do cipó) '. 
-- má (feixe, moita, molho) cambira == cambyra (que fere, punc;ar, 
punjir) - 'o feixe pungente'; 'o molho espinhoso'; 'a moita de es
pinhos'. 
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-- macá (patos, gansos) (e)mbira == (e)mbyra (embira, pau) -
'a 'embira dos patos', 'o pau ou cipó dos gansos'. 

M. q. bacambira, bacamira, maca mira, macan vira e macauira 
(q. v.), diz-se de urna bromélia comuníssima nas r.egi~es ~o Nordes
te, da qual se extraem fibras para cordas (Bromélia liceniosa). 

ll-1ACAPA - rua. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 34.ª Circ.). 

FTIM. macá == macá(ba) (a fruta, macaba) pá == pá(b) (sitio, pomar, 
jazida) - 'o sítio, pomar ou jazida das macabas'. 
-- macá (patos) pá == pa(b) (sitio, lugar) - 'o sitio dos patos'; 
'abundAncia de macás'. 
-- macá (patos) pá == pá (batida, tinido, pancada) - 'a batida 
ou pancada dos patos'. 

M. q. bacapá e macapá ( q. v. ) , é denomina~a.o também da ca
pital do Território Federal do Amapá. 

MACAPURI - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 35.ª Circ.). 

F..TIM. macá (patos) puri == puru (arrulho, borbotar, cacarejo, ru~o
rejar) - 'o arrulho ou rumorejar dos patos'; 'o cacarejo dos macas'; 
'os patos cacarejantes'. 
-- ma == m(b)a 

1

(que, o que) caá (mato) purí == puru (rumorejar; 
arrulho, cacarejo; murmurar) - 'o que murmura, rumoreja ou ca
careja no mato'. 

M. q. bacapurí, mancapurí e macapuru ( q. v. ) . 

MACAR! -- rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "11". 

ETIM. macá == macá(ba) (a fruta, macaba) rí == ry (rio) - 'o rio 
das macabas'. 
-- macá (patos) ri == ry (rio) - 'o rio dos patos'. 

M. q. bacarí, bacanrí e macanrí ( q. v. ) . 

l::fACEMBU - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.) · 
Ant. Caminho do Guerengué. 

ETIM. ma == m(b)a (que, o que) cem == cé · (sair, brotar., emergir) 
bu == (m)bu (borbotar, rumorejar, rumor) - 'o que sai borbotando 
ou aos borbotóes'; 'o que brota ou emerge estalando'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) cembu == cymbo (alisando; a a.Usar; 
afiando, afiar) - 'o que alisa ou afia'; 'o burilamento'; 'o bruni
mento'; 'o alisamento'; 'a lixa'; 'o buril'. 

M. q. bacembu, macembó e macimbó ( q. v. ) . 
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MAITINGA - rua. Loe. Campo Grande (14:.º Distr., 32.ª Circ.). -

ETIM. mai == m (b) ae ( coisa, bicho, objeto) tinga (branco) - 'a 
cousa branca'; 'o bicho branco'; 'o branca'; 'a brancura'. 

No caso de ser contra<;áo de amabay-tinga, diz-se da embaúba 
branca, dita também ambaitinga e umbaitinga (q. v.). 

IvI.q. baetinga, baiti, maitinga e maitim (q. v.), designa tam
b~m um rlbeiro aurífero das imediac;oes do morrr0 do Jaraquá, em 
Sao Paulo. 

MAGÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. 1na == m(b)a (que, o que, aquele) gé == yé (que diz ou prediz) 
'o que diz'; 'aquele que prediz'; 'o oráculo'; 'o profeta'; 'o santáo'. 

M. q . bagé, pagé, baié, paié, maié e uaié ( q . v.) , é denominac;áo 
também de um rio e de urna cidade do Estado do Rio de Janeiro. 

.lWAGOARt - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa Henrique Silva. 

ETIM. mae == m(b)ae (a coisa. que, o que é, aquilo) goari == guari 
(torto, contorcido; manco; tando, vagaroso) - 'a coisa torta'; 'o bicho 
manco'; 'o que é vagoroso'; 'o tardo', 'o pachorrento'; 'o manco'; 
'o cambeta'. 

Nome genérico de cegonha e gar~as; ave ribeirinha semelhante 
ao jaburu. 

Na Amazónia distingue-se por esse nome particularmente o socó 
( Ardea. socói). , 

M. q. baquari, baguarim, maguarim, maguarim e· uauari ( q . v.), 
é denomina~áo também de um cabo na Ilha de Maraj 6. 

P..1AICURU - rua. Loe. Campo Grande (15.º Distr., 32.ª Circ.). Ant~ 
Sáo Geraldo. 

ETIM. mai == m(b)ae (coisa, objeto, bicho; o que) curu == curu(b) 
(sarna, prurido; caro~os) - 'a coisa ou bicho .sarnento(a)'; 'aquilo 
que co~a ou faz prurido'; 'a eoisa encaro~a~da'; 'o encaro~ado'. 

mai == m(b)ae (coisa, bicho) curu == curu(ru) (que ronc;a, 
roncador) - 'a coisa que ronca'; 'o bicho roncador'; 'o roncante'. 

M.q . baicuru, baecuru, maecuru ou maicururu (q. v.), diz-se no 
comum de urna planta herbácea, cujo bulbo é empregado contra a 
hidrops!a. 

MAJRA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa "A". 

ETIM. ma == m(b)a (que., o que) ira (desprender-se, desgrudar-se, 
separar-se) - 'o que se desprende ou separa-se'; 'o apartado ou 
separado.' 
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M. q. bair, baira e mair ( q . v.), diz-se de um herói mítico e é 
como os indios designavam também os estrangeiros louros, e parti
cularmente os franceses. 

No caso de ser corruptela de matry, significa - 'cidade'. 

I't'!AJOI - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. "B'>. 

ETIM. mae == m(b)aé (o que, que é) jot == juí = yui (bicudinho, pon
t:udinho, miudinho; estilete, alflnete) - 'o que é pontudinho'; 'o 
agulinha'; 'o bicudinho'; 'o estilete'. 

Teodoro Sampaio, louvando-se em Batista Caetano admite· -
ma-yui ou mbi-yui. 

M. q. bajoí, bajuí, mijuí e majut ( q. v. ) , diz-se da andorinha, do 
beija-flór, e de outras aves similares da família dos Hirundinidas. 

Designa também urna planta amazonense da famiia das Eufor
biáceas, genero Amonea . 

MAJURJ .:..- rua. Loe. Santa Cruz (13.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. Es
trada Cinco. 

FTIM. ma.juí == mayuí (andorinha, beija-flór) rí == ry (rio) - 'o rio 
das andorinbas ou dos beija-flóres. 

ma == m (b) a (que, o que) ju-ri == yu-ri (que pousa ou está 
pousando) - 'o que pousa ou está pousado'; 'aqué!e que repousa'. 
-- ma == m(b)a (o que) ju(i)ri == yu(i)ri (está na pontinha ou nó 
ramo) - 'o que está na pontinha ou no ramo'; 'o que pousa no ramo'. 

M. q. bajurí, baiurí, rna.jori, maíuri e maiorí ( q. v.) . 

MAMAMGOAPE - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. mama (cerco, cercado, rodeio) guape == guapy (babeo vale, 
baixada) - 'o babeo vale do cerco'; 'a babeada do rodeio'. 
-- mamangoá == mamangua (boiada, manada) ape == apeyí (trilha, 
estrada) - 'a trilha da boiada'; 'a estrada da manada'. 
-- mamangoa == maman gua (vale do laC}O ou da preagem) pe (no) 
- 'no vale do la~o·; 'na baixada da preagem'; 'na invernada'. 
-- mama == mamó (ond.e, lá) guape ==. guape(g) (chamuscar, 
tostar) - 'onde se chamusca' ; 'a chamuscada' ; 'a churrascada' ou 
'churrascarla'. 

mamangoá == mamanguaua (vale das cassias) pe (no) - 'no 
vale das .cassias'; isto é, das plantas Leguminosas Cesalpináceas. 

M. q. mamanguape, mamamguapí ou mamanguape ( q. v. ) , de
signa também um rio e urna cidade da Paraíba. 

MAMBARÉS - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. 
''E''. 

E'J'IM. 1nambae == m(b)ae (que. o que, algo) ré (estranho, diferente) 
'o que é estranho ou diferente'; 'o estranho'. 
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-- mae == m(b)ae (coisa, que, o que) are (caído, perdido) - 'a ' 
coisa caída'; 'aquilo que se perdeu'. 
- - mamba == m(b)a-m(b)á (o que finda ou termina) ré (diferente) 
- 'o que finda ou termina diferente'. 
-- mambá (o que terminou ou findou; ruinas) ré == ré(r) (equi-
valente a cuer, há tempos, outrora} - 'o que terminou há tempos'; 
'ruinas do passado'. 

Pode significar também - 'o estrangeiro rico ou abastado', e 
ainda - 'o vagaroso ou pachorrento'. 

No caso de ser corruptela de mbii.: abaré, expressa - 'chamus
cado'; 'queimado de leve'; 'tostado'; 'amorenado'. 

MAMBITUBA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "A" . 

E'IIM. má (contr. de am an, chuva) bituba == pituba == (m)bytuba 
<vento, hálito, vapor) - 'o vento ou sópro da chuva'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) mbituba == mbytuba (sópro, bafo, 
vapor) - 'o que sopra'; 'o sópro'; 'aquilo que evapora'; 'a exala~ao'; 
'a rajada de vento'; 'a baforada'. 

mambitu == mbytu == mpytu (o pélo negro, a casca ou pele 
escura) üba == yba (árvore) - 'a árvore de pélo negro'; 'a madeira 
de pele escura'. 

Teodoro Sampaio admite - mboi-ypa-tuba - 'o brejal das cobras'. 
M . q. mambitiba e mam pituba ( q. v. ) , designa também um rio 

entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

MAMBUCABA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . 

ETIM. ma == m(b)a (que, o que) mbucaba == mbocaba (atirar, dis
parar; fuzil, espingarda, arcabuz) - 'o que at·tra ou dispara'; 'o 
atirador'; 'o artilheiro'; 'a artilharia'; 'o que chumba ou fuzila'. 
-·· - ma1nbu(ca) (casta de abelhas) caba == caua (cordura, céra) 
- 'a céra ou sebo da mambucaba', 'o samburá'. 

Teodoro Sampai.o admite - mambucaba - 'o furo' 'a abertura', 
;a passagem', 'o rasgáo'. 

Martius traduz - 'o favo da abelha mambuca'. 
M. q . mambocaba e mamucaua ( q. v.), é denomina~áo de uro 

rio e de urna localidade do Estado do Rio de Janeiro. 

It!ANA.CA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Sampaio. 

ETIM. mana == man(d)a (feixe, molhe, trouxa, montáo) cá == caá 
(mato, fólha, ramagem) - 'o feixe de mato'; 'o molho de fólhas'; 
'o montáo de ramagens'; 'o buqué'. · 
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M. q. mandacá ( q. v. ) , diz-se de um arbusto medicinal e orna
mental da família das Solanáceas, géneros Franciscea unifera e 
Brunfelsia opeana, a que chamam também eratataca. 

Provém o nome da florac;áo abundante desta planta, o que a ·· a.2 
parecer um grande buque. 

Designa também urna variedade de palmeira (Euterpia oler<...<!ea). 

ll!AMORÉ - rua. Loe. Jaearepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. "A", 

ETIM. mamae == m(ba)mae (o que é, aquilo que é) oré (nosso, nós) 
- 'o que é nos.so'; 'aquele ou aquilo que nos pertence'. 
-- mamó (longe, distante, alhures) aré (caído, nascido, brotado, 
pfrdido) - 'o que cai longe'; 'nascido ou brotado em qualquer parte'; 
'o que brota ou nasee facilmente em qualquer lugar'; 'o que se perde 
alhures'. 
-- ma == m(b)a (o que) moré == m(b)ore(r) (sucedido, aconte
cido) - 'o que sucedeu ou aconteceu'; 'o sucedido', 'o acontecido'; 
'fato consumado'. 
-- ma == m(b)a (o que) moré == m(b)uré (sopro; trombetear) -
'o que sopra'; 'aquéle que trombeteia'. 
-- momó (distante, longe) moré == m(b)uré (corneta, trombeta, 
clangor; sOpro, clarinada) - 'o que ooa distante'; 'o clangor lon
gínquo'; 'o t:oque que repercute longe'. 
-- mamó (distante, longe, lá) ré == ré(b) (virar-se, volver, voltar
se, retornar) - 'vira-se a distancia'; 'volta ou retorna de longe'. 

· M.q. bamburé e mamuré (q. v . ), é denomina~áo também de 
um rio do Território do Guaporé. 

MANAGUA - pra~a. Loe. Méier (9.0 Distr ., 28.ª Circ.). 

ETIM. mana == man(d)a (molho, amontoado) a9uá(r) (plumas pin
tadas, lanugem listada) - 'o feixe de plumas pintadas'; 'amontoado 
de penugem lanhada'; 'o plumacho colorido'. 

M. q. managoa, manaua e mandaua ( q . v . ) , é nome também de 
urna cidade da Nicarágua. 

lliANAUS - rua. Loe. Santa Cruz (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Pro
f ess0r Carneiro. 

ETIM. mana (amontoado, trouxa, feixe, molho) auá == aauá (plumas 
' pintadas, lanugem ou plumas bordadas) - 'o molho de plumas pin-

t adas'; 'o arnontoado de penas ou lanugem bordadas'; 'o plumacho 
c~olorido'. 
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M. q. manaua mandau·_. e managua ( q. v. ) , é nome de uma 
na~áo selvagem da Amazonia e do famoso cacique que se opós ao 
estabeleclmento dos portugueses no Rio Negro. 

Designa também a capital do Estado do Amazonas. 

MANACAIBA - rua. Loe. Santa Cruz (13.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"A". 

ETIM. manacá == man(d)acá (o arbusto, manacá) íba == yba (árvore 
tronco) - 'o pé de manacá'; 'a árvore ou tronco do manacá'. 
- -·- manacá == m:an(d)cá (o manacá) aiba == ayba (mata, flores
ta) - 'a mata ou floresta do manacá'; 'o manacá do mato'. 

M.q. manacaúba, manacaíua, mandacaúba e mandacaíba (q.v.). 

NIANACARU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. "A". 

ETIM. manacá == man(d)acá (o feixe ou molhe de mato ou de fólhas; 
a moita) iuru == yuru (espinhento, espinhoso, pungente) - 'o feixe 
de mato espinhento'; 'o molho de erva ou de fólhas espinhosas, 
pungentes'. 
-- manacá == man(d)acá (o arbusto) (u)ru == (y)ru (que traz 
ou contém água) - 'o manacá que traz ou contém água'; 'o ma
nacá suculento'. 

M. q. mandacaru ( q. v. ) , diz-se da conhecida plan ta da f amllia 
das Cactáceas que medra nas caatingas (Cereus jamacuru). 

!tiANDIORt - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "A"-

ETIM. mandí == mandyi (bagre) oré == ooré (de carne gostosa) 
'o bagre saboroso', 'o mandi de carne apetitosa'. 

Diz-se de urna casta de peixes pequen os da f amUia Pimelodídea. 
M.q. manioré (q.v.), designa também uma lagoa de Mato Grosso. 

1l1ANGABAü - avenida. Loe. Santa Cruz (13.º Distr., 34.ª Circ.). 
Ant. trecho da Estrada Bartolomeu de Gusmao. 

-- rua na Ilha do Governador (1'6.º Distr., 35.ª Circ.). Ant. "34". 

ETIM. rnangqba == m.ongaba (grude, visco, cola, resina) ú == u(na) 
{negro, escuro) - 'o visco ou grude preto'; 'a resina escura'; 'o breu'. 
-- mangá == monga(ba) (resina, grude, cola) baú == (m)baú (que 
se come de comer, comida) - 'a resina que se come'; 'o grude co
m·estivel'; 'a goma alimenticia'. 
-- mangaba == mangaba (a fruta; o grude, o visco) u (que jaz, 
jazendo) - 'a jazida das mangabas'; 'a fonte do visco ou do grude'. 

'\ 

\ 
\ 
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'° 
-- mangá == mangá(ba) (a fruta da mangueira) beú == (m)beú 
(pus, pustulento) - 'o pus da mangaba'; 'a mangaba pustulenta'; 
'a goma elástica'; 'o látex'. 

M. q. mangabauba, mongabaú e mongabeú ( q . v. ) , designa tam
tl:m um rio de Sáo Paulo, afluente do Jundiaí. 

j~ANGA!BA - rua. Loe. Madureira (10.0 Drrstr., 28.ª Circ.). Ant. 
Oiapoque. 

ETIM. mangá == mongá(ba) {a fruta; o visco, a goma elástica) tba == 
Yba (árv.or,e, tronco) - 'a árvore da mangaba [fruto ou visco]'; 'a 
mongabeira'. 
- - 1nangá == mangá(ba) (a fruta, o visco) aíba == ayba (ruim) 
-·- 'a mangaba ruinl;, azeda', 'a resina ácida, acre'. 
-- mangá == manga(ba) (mangaba) aiba == ayba (mata, brenha, 
floresta) - 'a mata ou floresta de mangaba'; 'a mangaba do mato 
ou brava'. 
-- ma = m(b)a (o que) ngaíba == ngayba {ruim, nocivo) - 'o 
que é ruim'; 'a coisa nociva'. 

Pode significar ainda - 'a felpa ou pelo da mangaba'; 'a man
gaba peluda ou felpuda'. 

M. q. mangauba, mangabaíba, manuatua, mangaiba e mangai 
(q .v.). 

MANGALó - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "12" e "12-A". 

ETIM. 1nang.á = m.anga(ba) (a fruta; o visco, o grude) aió == ayhó 
(enxugar-se; secar; coagular) - 'a mangaba que seca'; 'o visco 
coagulado'; 'o coágulo da goma elástica'; 'o breu', 'a resina ressiquida'. 
-- mangá == manga(ba) (a fruta da mangabeira) i6 == yoó {car
nudo, poJpud.o) - 'a mangaba (fruta) carnuda ou polpuda'; 'a 
pólpa da mangaba'. 

M. q. mangaio e mangajo { q . v. ) , diz-se no comum de uma 
árvore da familia das Leguminosas, sub-familia Papalionácea (Pe
raltea erythynofolia). 

111/ANGARA - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr., 21.ª Circ.). 

E'nM. mangá == monga(ba) (visco, grude; colar, grudar) rá (soltar, 
desatar, desunir) - 'soltar o ·colado'; 'desgrudar'; 'despregar'; 'des
colar'; 'desunir'; 'separar'. 

mangá == mongá(ba) (visco, grude) ará ('arara) - 'o grude, 
visco ou cola das araras'. 
---· mangá = mangá(ba) (colar, grudar, untar; grude, visco) rá 
(pelo, pluma, pena) - 'o grude ou cola das plumas'; 'o visco do 
cocar'. 



232 J. ROMAO DA SILVA 

! 
-- mangá == manga(ba) (visco, grude, goma elástica) rá (tomar, 
colhér, recolher) - 'o visco que se apanha ou colhe'; 'a coleta da 
goma elástica'; 'a extra~áo do látex'. 

Pode significar aiinda - 'colagem de plumas', 'enfardamento de 
penas'; 'fruta redonda', 'fruto cascudo'. 

Teodoro Sampaio admite - ma-acará - 'o tubérculo da raiz 
de mantáo'. • 

M. q. mangará, mangaraba e mauauará ( q. v. ) , é nome dado a 
diversos Caladiuns e Begónias. 

MANGUABA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. man == ma (amarrado, preado, liado, amontoado) guaba == 
uaba (modo, tempo e lugar de comer) - 'comem amarrados ou 
pr-eados'; 'pastam juntos ou amontoados'; 'o pasto da malhada'. 

M.q. mangoaba, manuaba e manuaua (q. v . ). 

MANGUETA - pra~a. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª 
Circ.) . Ant. "16". 

ETIM. man := (a)man (chuva) guetá == uetá (ser muito, em abun
dancia) - 'chuva muita'; 'a chuva em quantidade'; 'chuva copiosa'; 
·o toró'. ! 

-- man(gá) == man(gaba) (a fruta, o visco) guetá == uetá (ser 
muito abundante) - 'mangaba muita'; 'carregado de mangaba'; 
muito grudento'; 'viscoso por excelencia'. 

No caso de ser corruptela de - mo-eeng-etá, expressa - 'fazer 
1'alar rnuito'; 'perorar &Obre'; 'arrazoar'; 'dissertar'; 'discorrer'. 

MANHAMA - ·rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. Ca-
minho do Camboatá. 

ETIM. manhá == maña (espreitar, vigiar, espiar) ma == mó (longe, a 
distáncia) - 'o que espreita de longe'; 'o que vigia ou espia a dis
t~ncia'; 'a atalaia'. 

M . q. manhamo e manama ( q . v. ) . 

• 1),1ANHUA9U - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

:E.TIM. manhü == mañu (molho de erva, feixe de feno, amontoado de 
palha) u~u == guagu (veado) - 'o molho ou feixe de erva dos vea
dos'; 'o amontoado de feno dos cervideos'; 'o palharal ou folharal 
dos veados', 'a moi,ta do cervo'. 
-- man == (a)ma (chuva) agu (grande, grosso, copioso) - 'a chuva 
grande, copiosa'; 'chuva grossa'; 'o toró'; 'a tempestade'. 

M. q. mamuagu, manhugu e amanhagu ( q . v. ) , designa também 
um rio e urna cidade de Minas Gerais. 
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flr!ANICORÉ - travessa. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Dj alma de Andraoe. 

ETIM. mani(ó) == mani(oca) (mandioca, macacheira) coré == cu(i)ré 
(farelo, baga~o) - 'o farelo da mandioca'; 'o baga~o da macacheira'. 
-- mani(ó) == mani(oca) (mandioca) re (doce, sápido, de sabor) 
- 'a mandioca doce'; 'a macacheira sápida'; 'o aipim saboroso'. 

M . q. mandicoré e manicuré ( q. v.). 

l'.1ANIBU - rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 35.ª Circ.) . Ant. Es-
trada "7". 

ETIM. man(dii) (o peixe, mandi) ibu == y(m)bu (vertente, nascente) 
- 'a nascente ou vertente dos mandis'. 
-- mani(ó) == mani(oca) (o tubérculo, mandioca) biu == (m) biyú 
(comida, páo) - 'a comida de mandioca'; 'o bolo de aipim'; 'o beiju'. 

M. q . mandibu, manimbu e m.andibiu ( q. v. ) . 
. 

1~1ANITOBA - rua. Loe. Santa Cruz (13.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. 
Justino Afonso. 

FTIM. mani == man(d)iy (o bagre) tobi == toby (azul¡, verde) - 'o 
bagre azul'; 'o manoi verde'. 
--·- mani == man(d)iy (bagre) toba (fólha, tapume, tapagem) 
'a fOlha do mandi'; 'o tapume ou tapagem dos bagres'. 

M . q. manidoba ou mantitoba ( q. v. ) . 

!v!ANTIQUEIRA - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.º D.istr., 18.ª Circ.). 

-- morro do grupo meridional do maci~o da Pedra Branca. 

ETIM. man == (a)man (chuva) tiqüira == tyqüyra (gotejar; destilar, 
gota, pingo; goteira) - 'o pingo ou gota de chuva'; 'a goteira do 
ceu'; 'chuva pingada'. 
-- manti = (a)manty (chuva) queira == querá (dormida, a dormir) 
- 'a dormida ou pouso da ch uva'. 

M. q. amantiqueira, a1nantiqüra, amandiqueira e mantiquira 
(q. v.), designa também urna cordilheira que corre entre os Estados 
de Sáo Paulo e Minas Gerais . 

MARA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 
ETIM. ma-ra; s. 'guerra', 'desordem'; 'briga', 'confusáo'; 'malefício'. 

I11ARABA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 
J!;TIM. mara (oesfeito, desordenado, malbaratado) bá ::::: (m)bá == 
tm)pa(b) (por completo, inteiramente) - 'desfeito por completo'; 
'inteiramente desordenado'; 'desbaratado'; 'o desconchavo'; 'o desa
juste'; 'malbarata do'. 
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-- mará == m(b)ará (mar) bá == (m)bá(b) (fim, término, confin
nac;áo) - 'o término do mar'; 'onde o mar acaba ou se confina'. 

Teodoro Sampaio admite - mair-abá - 'rac;a de francés'; 'gente 
estrangeira'. 

M. q. marambá ou marapá ( q. v. ) . 

MARACA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 26ª Circ.). 

ETI:M. m(b).aracá, s. - 'chocalho', 'guisos'; 'instrumento musical'; 
'cabec;a de urucungo'. 

M. q. bacará ( q. v. ) , designa também urna ilha do Terri tório do 
Amapá. 

11.fARACAJ - estrada. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. maracá == m(b)araca (chocalho, guisos, urucungo) i == y (rio) 
- 'o rio dos maracás ou dos guisos', 'o rio dos chocalhos'; 'o rio do 
urucungo'. 
-- mar.acá == m (b) aracá ( chocalho, guiso, urucungo) i == im (pe
queno, miúdo) - 'o maracazinho'; 'o chocalinho'; 'a cabacinha do 
urucungo'. 

No caso de ser contragáo de maracayba, diz-se da árvore doma-
1a.cá ou do chocalho'; 'o pé do urucungo' ou 'tronco das cobras cho-
calheiras'. , · 

M. q. baracai, maracaim ou maraeaiba ( q. v. ) . 

l~ARACAIPE - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. 
"G". 

ETIM. maracá == m(b)aracá (chocalho, urucungo) ipe == ype (no 
rio) - 'no rio do chocalho ou dos guisos'; 'no rio do urucungo'. 

l\I.q. baracaipe e maracagipe (q.v.). 

MARACAJA - estrada do. Loe. I1ha do Governador (16.º Distr., 35.ª 
Circ.). 

urna das antigas denominac;oes da Ilha do Governador. 

ETIM. maracá == m(b)aracá (maracá, chocalho, urucungo) já == yá 
(senhor; destro, hábil, inigualável) - 'o senhor no maracá'; 'o 
destro ou inigualável no .chocalho, notáveis no urucungo'. 

M. q. baracajá e maracaia ( q. v.), é nome que se dá ao tigre ou 
gato montes (Felis pardalis). 

/. 
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MAR.1CAJU - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Dªstr., 28.ª Circ.). 

ETIM. maracá == m(b)arac.á (o maracá; guiso, chocalho) ju == yu(ba) 
(amarelo) - 'o maracá amarelo'; 'a chocalheira [serpente] ama
rela'; 'a cascavel metálica'. 

M. q . baracaju e maracaiú ( q. v. ) , é denomin.ac;ao também de 
urna serra de Mato Grosso. 

MARACANA - avenida. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 
Idem no Estácio de Sá (2.0 Distr., 17.ª Circ.). 

-- rio proveniente da encosta da Serrada Carioca, e que se estua 
para a baía :da Guanabara através do canal artificial do Mangue. 

' ETIM. 1naracá == m(b)aracá (maracá, o guiso, o chocalho) ná (seme
lhante, parecido) - 'semelhante ao maracá'; 'imitac;ao de guisos'; 
'equiparado ao chocalho'. 

M. q. baraeaná ( q . v. ) , diz-se de urna casta de papagaio peque- . 
no e barulhentos (Psitacus nobilis), o 'periquito', propriamente dito~ 

Designa também urna lagoa e um rio de Sao Paulo, afluente do 
Atibaia. 

MARACANAü - rua. Lo.e. Copacabana (5.0 Distr., 12.ª Circ.). 

-- antigo riacho que corria em volta do hoje fragmenta<;io morro 
do Anhanga, e desaguava nun1 banhado que existía no lugar onde 
é atualmente a Praga Serzedelo Correia. 

ETIM. maracaná == m(b)aracaná (os papagaios) u (comer, jazer) ~ 
·onde come ou bebe o maracana'; 'o víveiro ·dos periquitos'-. 

M. q. · baracanaú e . maracanaum ( q. v. ) , designa também urna: 
eidade do Ceará. 

MARAGOGí - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. mará == mirá (pau, vara., vergóntea, cipó) gogi == guagy (cobra) 
- 'o pau das cobras'; 'a vergóntea das serpentes'; 'a cobra do cipó 
ou da vergóntea'. 

Pode significar também - 'a guagi (cobra) nociva ou amaldi
c;oada'. 

M. q. m.araguagí ou maranguagi ( q. v. ) . 

MARAGOGIPE - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Sáo Bernardo. 

ETIM. maragogí == maraguagy (pau das cobras) pe (no) - 'no pau 
das cobras'; 'na vergóntea das serpentes'. 
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Pode significar também - 'no rio das guagis', isto é, das ser
pentes'. 

Teodoro Sampaio admite - maraú-gy-pe - 'no rio dos mara
"ás' CUJ • 

M. q. maraguajipe e marauaípe ( q. v. ) , designa também urna ci
dade da Bahia. 

MARAJA - prac;a. Loe. Madureira (10.º Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. mará == m(b)ará (mar) ja == ya (senhor, dono, dominador) 
- 'o senhor do mar'; 'o que domina o mar'. 
-- mará == m(b)ará (guerra) já == ya (destro, hábil) - 'o destro 
no guerrear', 'os guerreiros hábeis'. 
-- ma == m(b)a (o que) (a)rajá == (a) rayá (sempre; perdurável) 
- 'o que perdura', 'o perdurável'. 
-- mará == m(b)ará (tomado, colhido; coletado) ja == ya (fruto) 
- 'o fruto que se toma ou colhe'. 
-- mará == m(b)ará (listado, manchado, tatuado) ja == ya (fruta, 
amendoa) - 'a fruta manchada'; 'a amendoa listada'. 

Pode significar ainda - 'os tatuados'; 'aqueles que se pintam'. 

M. q. barajá e niaraiá ( q. v.), é nome comum de várias plantas 
(palmeiras.) do genero Bacthris, a que chamam também tucuman 
(q.v.). 

MARAJó - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. mará == m(b)ará (mar) (a)jó == (a)yó (bolsa, saco) - 'a 
bólsa ou saco do mar'; 'o bolsáo marino'. 

mará == m(b)ará (mar) jó == yó(g) (tapagem, anteparo, ta
pume) 'o anteparo do mar'. 
-- mará == m(b)ará (mar) jó == yó (tirado, procedente) - 'tirado 
do mar'; 'proveniente do oceano'. 

M.. q. barajó e maraio ( q. v. ) , designa também uma ilha do Pará, 
cuja economia se baseia na pecuária. 

fttIARAMBAIA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

-- restinga que fecha a baía de Sepetiba, isolando-a do litoral 
~.-tlantico. 

ETIM. mará == m(b)ará (mar) mbaia == mbai (o que cerca ou rodeia; 
o cerco, o contórno) - 'o cerco ou contorno do mar'; 'lingua are
nosa que cerca o mar'. 

M. q. barambaia, marf1baia e marambai ( q. v. ) . 
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Jlff ARANGA - rua. Loe. Ja.carepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. mará (guerra) ngá(r) (suf. do part. equivalente a har) - 'o 
que faz guerra'; 'o guerreiro'; 'o que destroc;a'. 

mará == m(b)ará (mar) angá == angá(b) (vulto, visáo, fan
tasma) - 'a visáo ou aparic;áo do mar' ; 'o fantasma marinho'. 
-- mará == m(b)ará (mar) angá == an gá(b) (minguado, decaído, 
abaixado) - 'o mar baixo ou minguado'; 'a maré baixa'; 'a vazante 
do mar'. 
-- mará (coisa, algo) angá == angá(b) (sombra, vulto, aparic;áo) 
- 'a fantasmagoría' ; 'a assomI?rac;áo'; 'o fantástico'. 

No caso de ser corruptela d.e mord-ngáb, expressa - 'a beleza', 
'o belo'; 'a formosura'. 

M. q . marangaba; morangá e morangaba ( q. v. ) . 

iVIARANGUA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Pri-
meiro de Marc;o. 

-- planície situada ao sul da regiáo de Campo Grande. 
-~- colina situada em Campinho. 
-- rio formado pela j unc;áo do Meirinho e Caldereiros. 

ETIM. maran == maran(a) (guerra, batalha, briga) guá (vale, bai
xad~, várzea) - 'o vale da guerra'; 'a baixada da batalha ou da 
briga'. 

mará (guerra) anguá == áuá (tambor, timbale) - 'o tambor 
ou timbale de guerra', 'o chamado de guerra'. 
- - maran (guerra) guá(r) == uha(r) (o que faz, aquele que pratica) 
- 'o que faz a guerra'; 'o que guerreia', 'o guerreiro', 'o lutador'. 

M. q . baraguá, marauá e maranguara ( q. v . ) , pode significar 
também - 'o que fór', ou 'há de haver'. 

MARANHAO - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. mará == m(b)ará (mar) nhá == ñá (correnteza; corredeira, 
corrente) - 'a corredeira do mar'; 'o mar que corre'; 'a caudal 
que se assemelha ao mar'. 

Nome também de um Estado setentrional do Brasil, e da ilha 
que lhe deu o nome, hoj e de Sáo Luis. 

Designa igualmente um rio de Sáo Paulo. 
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MARAPANIM - rua. Loe. Sao Cristóváo (6.º Distr., 18.ª Circ.). Ant. 
"A". 

ETIM. mará == imira == ym(b)yrá (a embira, pau, madeira, vergón
tea) panim == pinim (pintado; cheio de pontas) - 'o pau pintado'; . 
'a vergontea cheia de pontas'. 

M. q. barapanima e marapinima ( q. v. ) , designa urna casta de 
árvore amazonense. 

MARAPÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Cir.) . Ant. "30". · 

ETIM. mará == m(b)ará (mar) (a)pé (caminho) 'o caminho do mar'. 
-- mará == m(b)ará (mar) pé == pe(ba) (baixo) - 'o mar baixo 
ou abaixado). 
-- mará (guerra) (a)pé (caminho) - 'o caminho dai guerra'; 'a es
trada da batalha'. 

MARANPENDI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. 
"M". 

-- lagoa, situada em Jacarepaguá, ao sul da restinga de Itapeba. 

I:TIM. mará == m(b)ará (mar) pendí == pindy (Umpo) - 'o mar 
limpo'. 

M. q. marapindi ( q. v. ) . 

MARAPETA - rua. Loe. Ilha do Governador ( 16.º Distr., 36.ª Circ.). 
Ant. "6". 

ETIM. mara == mirá (pau, madeira) petá == pita(i) (picante, ar
doso) - 'o pau picante'; 'a casca ardosa'; 'a caneleira'. 
-- marape (adv. interj . como, o que será) ta (contr. de itá ou atá, 
pedra, 'Ciuro) - ''Ciurissimo'; 'deve ser de pedra'. 

mará == mirá (madeira, árv-0re) petá == pytá (sobrar, restar, 
resto, sobra) - 'o que sobra da madeira', 'o que resta da árvore'; 
'a sobra ou resto de madeira'. 

M . q . marapitá, mirapitá e mirapetá ( q. v. ) . 

M'ARAPICU - estrada do. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "9". 

rio fluminense que limitou a grande sesmaria de Baltazar da 
Costa. 

serra e pico situarlos no extremo norte do território carioca 
sóbre os quais correm os limites da Guanabara com o Estado d9 
Rio de Janeiro. 
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ETIM. mará == imará == ym(b)yrá (embira, pau, cipó, vergóntea) 
apicu == apecü (longo e chato; linguaráo) - 'a embira longa e 
chata'; 'o cipó comprido e achatado'; 'o vergalháo chato, em forma 
de lingua'. 

M. q. birapicu, imirapicum, imarapecum, marapecum, marapicu 
e marapicum (q. v.). 

MA.RAR! - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Quarenta 
e Seis. 

ETIM. mará == mir.á == m(b)yra (cipó, verga, pau) rí (contr. de ryryi, 
tremer, agitar-se; agitado, trémulo, que treme) - 'o cipó que treme'; 
'a verga ou pau trémulo'. 
-- mará == m(b)ará (mar) rí (contr. de ryryi, agitado) - 'o mar 
agitado'; 'onda raivosa'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) rarí == rary(b) (cacho, penca) - 'o 
que tem . cacho ou penca'; 'o encachoado'. 

M. q. barari, birari, mirari e imbirari ( q. v. ) . 

11.fARATUBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "27". 

ETIM. mará == imirá == m(b)yra (embira, madeira., cipó) tüba = 

tyba (sitio, lugar) - 'o sitio das embiras'; 'o lugar da ma.deira ou 
do cipó'. 
-- rnará == m(b)rá (mar) tuba (assente, repousando, repousante) 
- 'o mar assente ou que repousa'; 'o mar manso, adormecido'. 
- - mari mary (cassias) tüba == tyba (sitio) - 'o sitio das 
cassias'. 

mará mara(ara) (doente, enfermo) tüba == tyba (sitio) -
'o sitio ou lugar dos doentes'; 'a colOnia sanatório'. 

No caso de ser corruptela de - mora-nduba (q. v.), expressa -
'novidade'; 'alviceras'; 'noticia'. 

M. q. biranduba, maratiba, mira tuba ou moranduba e miranduba 
( q. v.), designa também urna ilha no municipio de Ubatuba, em Sáo 
Paulo. 

MARAü - rua. Loe. Ilha do Governador (16. Distr., 35.ª Circ.). 

ETIM. mará (coisa, algo) u == una (préto, escuro) - 'a coi.sa preta'; 
'o escuro'; 'escuridáo'. 
-- mará == m(b)ará (mar) ü == una (negro) - 'o mar negro'. 
-- mara == mira == ym(b)yra (madeira) ü = una (preta; escura) 
- 'a madeira preta'; 'a fibra escura'. 

M.q. baraú, barauna, birauna, marauna, mirauna e mirau (q.v.). 
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IVIARICA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. mari == mary (a cássia, mari) cá == ca ( r) (que punge ou f ere) 
- 'o mari pungente'; 'o espinho próprio para sebes'. 
-- ma == m(b)a (o que, aquele) ricá == recá (buscar, procurar) 
'o que busca', 'aquele que procura'. 

Designa também urna cidade do Estado do Rio de Janeiro. 

MAROIM - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. maru (corrll;ptela de mberu, mosca) im == í (pequeno, miúdo) 
- 'a moscazinha'; 'a pequena vespa'; 'o mosquito'. 
-- maró ..:__ máró(g) (desatar, desembara~ar-se) im == ym (neg. 
náo) - 'náo desata'; 'náo se desembara~a'. 

Diz-se no comum do inseto diptero da f amília d:os Quironómidas 
(Haematomdium). 

M. q. maruim e meruim ( q. v. ) , é denomina~áo também de uma 
cidade de Sergipe. 

~1ARUMBI - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). 

antiga denomina~áo da pedra do Grajaú. 

ETIM. maru ==. m(b)eru .(mósca) umbi == umby {préto-azulado) -
'a mósca preto-azul·ada'; 'a varejeira'. 
- - ma == m(b)a (pron. rel.) rumbi == rumby (azul ferrete) - 'o 
azul ferrete'. 1 

Na Bahia chama-se assim a lagoa cheia de tabuas. 

M. q. mirumbi, merumbi, morumbi e murumbi ( q. v) ., designa 
também urna serra no Paraná e uma lagoa da Bahia. 

MARUPIARA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Clrc.). Ant. 
"A". 

ETíM. maru == m(b)eru (mósca, vespa) piara == py(h)ara (mordi
dela, picadura; picante) - 'a picada do nlosquito'; 'a picadela do 
inseto'; 'a vespa pungente'. 
-- maru == im(b) aru (o que traz ou faz vir as coiSas) piara (ca.
gador) 'o caºador ou pescador que traz a presa'. 
-- maru == m(b)eru (mósca) piara == pi(h)ara (ca~ador) - 'o 
caºador de móscas'; 'o que ca~a mosquitos'. 

M. q. marupeara ( q. v. ) , diz-se daquele que é bem sucedido na 
'!f caca ou na pesca. 
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MATAPI - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . Ant. "E" . 

ETIM. mat-á == (y)matá (mata, arvoredo) pí == py (fundo, recesso) 
- 'o fundo da mata'; 'o recesso da floresta'. 
-- matá == (y)1natá (mata, arvoredo) pí (contr. de peyi; caminho 
batido, trilha) - 'a trilha ou estrada da mata'; 'o roteiro da flores.ta'. 
-- ma == m(b)a (o que, aquele) tapi == tapy (abrasar, incendiar) , 
-· 'o que abrasa'; 'o que encendeia'; 'o incendiário'. 

Pode aludir também ao 'arvoredo bai.xo ou da babeada'. 
Em alguns lugares dáo esse nonie ao cofo cónico empregad.o 

na pesca. 

MATIPó - rua. Loe. l\1éier (9.0 Distr., 21.ª Circ.). Ant. "B". 

E'!'IM. mati == matii (pequenino) pó == (m)bó (mao, cipó, f1br.a) 
'a máo pequenina'; 'o cipozinho'; 'a fibra delgada'; 'a fibrazinha'. 

M.q. matibó ou mantipó · (q. v.). 

JJ,lATUPA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. Beco do 
· Caburé. 

ETIM. maé == m(b)aé (que, o que, que é) tupa (Deus) - 'os d~ 
11eus'; 'aqueles que pertencem a tupá'. 

mat(á) == (y)mat(á) (mata, :floresta) upa (que repousa ou 
pou$a) - 'o que ix>usa na mata'; 'aquéle que repousa no seio da 
floresta'. 
-- ma(tá) == (y)ma(tá) (arvoredo, floresta) tupa 'cneus, o Senhor) 
- 'a mata de Deus'; 'a floresta do .Senhor'. 
-- matu == m(b)atu (o que bate) pá (soado, i.Sonante) - 'o que 
bate estridente'; 'o que ressóa'; 'a pancada tonante'; 'a bigorna'; 
'o pássaro ferreiro'; 'o sino'. 

M.q. batupá (q.v.). 

l'11ATU~I - rua. Loe. lVIadureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. "E''. 

_ETIM. ma == m(b)a (que, o que) türi == tyry (escamar-se; escapulir) 
- 'o que se escama'; 'aquele que escapole'. 
-- ma == m(b)a (o que) turi == tory(b) (alegrar, clarear) - 'o que 
c1areia ou al umia'. 
-- ma == m(b)a (que, o que) türi == tyry(ry) (arrastar-se, arrojar
se) ~ 'o que se arrasta ou se arroja'. 
-- matu == m(b)a tu (o que bate) ri == ri (form. rel. de in, estar) 
-- 'o que está batendo'; 'o que bate'; 'a pancada'. 

Pode significar também - 'o que bate ri'água'; 'a pancada 
d'água'. 

M. q. baturt, batirt e matirí ( q. v. ) . 
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MAUA - pra~a e pórto. Loe. Centro (l.º D!str., 3.ª Circ.). 

- - rua e largo (3.º Distr., 8.ª Circ.) . 

ETIM. ma == m(b)a (o que, aquele) uá == uá (erguer-se, elevar-se) 
- 'o que se ergue'; 'aquéle que se eleva~. 

Nome nobiliárquico de Irineu Evangelista de Sousa, baráo e 
visconde de - introdutor do trem de ferro no Brasil e pioneiro da 
revolu~áo meca.nico-industrial em nosso país. 

J!.AUÉS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.) . Ant. "3". 

l:TrM. ma == m(b)a (que. o que, aqueles, o cujo) u~ (contr. de uhe, 
~faimado, esfalmados, faminto, sequiosos) - 'o esfaimado'; 'os fa
mintos'; 'os sequiosos'. 
-- ma == m(b)a (aquele, o que) ué (contr. de uhehé) (vir faceiro 
ou sestroso) - 'aquéle que vem faceiro'; 'os que vém sestrosos'. 

M. q. baué e maue ( q. v. ) , é denomina~áo de urna cidade e de 
um rio do Amazonas, designando também urna na~áo selvagem que 
habita o referido rio. 

~!EARIM - rua. Loe. Vlla Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.) . 

ETrM. meá == m(b)iá (gente, povo) r'im (que é pequeno) - 'gente 
pequena'; 'povo mlúdo'; 'a gentinha'; 'hotentotes'. 

M. q. m.iartm ( q . v. ) , designa também uma cidade e um rio do 
Maranháo. 

MERENDIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Manduca. 

ETIM. meru == m(b)eru (vespa, inseto, mosca) endiba == end11ba 
(luzir, reluzir, crepitar) - 'a mosca luzidia'; 'a vespa que brilha'; 
'o inseto crepitante'; 'o vagalume'. 

M . q . merucliba, merenduba, mirendtua e merendtbai ( q. v. ) . 

MERINGUABA - estrada. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 
Ant. Estrada do Encanamento do Rlo Grande. 

ETIM. meri == m (b) eru ( mósca, vespa, mariposa) nguaba (comer, 
que come) - 'o que come masca'; 'o comedor de insetos'; 'a mósca 
ou in seto voraz•. 

M. q. menngoaba, meruuoaba e meriguava ( q . T. ) . 
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MERITI - avenida. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.). 

- - rio formado na regiáo de Realengo e que assinala os limites 
<irientais do Estado da Guanabara eom o Estado do Rio de Janeiro. 

ETIM. meru == m(b)eru (mósca, vespa, mariposa) ti == ty (ferráo) 
- 'a mosca de ferráo'; 'a vespa pungente'. 
-- meru == m(b)eru (mosca, vespa) ti == ty (rlo, águ~ corrente) 
-- 'o rio da.5 ml>scas'. 
-- meri == mirí (pouco, escasso) ti == ty (água, liquido) - 'água 
pouca'; 'liquido ese~'. 

Pode derivar-se também de mbyryti, expressando - 'o que enúte 
liquido'. 

M . q . biriti, beruti, meriti e meruti ( q. v. ) , designa também urna 
cidade do F.stado do Rio de· Janelro. 

' 

MERUOCA - rua. Loe. Madurelra (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "E''. 

J:TD!. meru == m(b)eru (mOsca, mosquito) oca (casa, viveiro, cOvo) 
- 'a casa das moscas'; 'o viveiro das vespas'; 'o ninho dos mosquitos'. 

M. q . beruoca, miruoca e m eroca ( q . v . ) , é denomina~ao também 
de urna serra do Ceará. 

METARA - rua. Loe.-Santa Cruz (13.0 Distr., 31.ª Clrc.). Ant. Ma
nuel Deodoro. 

ETIM. me-tara == m(b)e-tara - 'o que orna, enfeita ou aformoseia'; 
•o enfeite'; 'o adorno'; 'o ornato'; 'o cocar'. 

M.q. metá, betá e betara (q . v . ), fol nome de um famoso chef& 
indio peruano. 

MIABA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Dona Ant<>-
nieta. 

ETlll. miá == m(b)iá (cativo, prisioneiro, pr~sa) abá (homem, gente) 
- 'o homem preso'; 'gente escrava'; 'o cativo'; 'o prisioneiro'. 
-- miá == m(b)iá (gente) aba (cabelo, pelo) - 'cabelo ou p~lo 
de gente'. 

M.q. biaba e piaba (q . v.) . 

MIACURA - rua. Loe. Campa Grande (14.º DiStr., 32.ª Circ.). Ant. 
"D". 

ETIM. miá == m(b)iá (préso, detido, cativo; presa) ~urá (desatar, 
desamarrar, livrar) - 'o pr~ ou présa liberto (a)'; 'o cati;vo oolto'; 
'o liberto'; 'o alforreado'. 

miá == m(b)iá (preso, cativo) a~ura (soltar gente) - 'o que 
solta a gente da prisáo'; 'o que liberta escravos'. 

M . q. btagura e mia9Ura (q . v . ) . 
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!.!IRA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Caminho da 
Berra. 

ETIM. mi == ym(b)y (terra, chá0,, solo) rá == rá(b) (soltar, desatar, 
afrouxar, desprender-se) - 'terra salta'; 'barro f ófo ou que se des-. 
mancha'. 
-- mi == (y)mby (terra, cháo, solo) rd (ailto, elevado, excrescido) 
-- 'terra alta', 'solo elevado'; 'o planalto'; 'a regiáo montanhosa'. 
-- rntr(a) (gente) á (cabeca) - 'cabe~a de gente'. 

No caso de ser contraQao de mby-raaha, expressa - 'conduzido'; 
'Ieyado', 'transportado'; 'o que se transporta ou con.duz'. 

M.q. btrá, btrá, mtrá e mira (q. v.). 

MIRANGA - rua. Loe. Santa Cruz (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. "7". 
ETIM. miá == m(b)iá (gente) ranga== raang(a) (resar, resa) - 'gente 
ou~ resa'; 'o resaidor'; 'o curandeiro'. 
· miranga == m(p)yranga, adj. - 'o vermelho'; 'o corado'; 'ruivo'; 

'pardo'. 
M.q. piranga (q.v.). 

MJRATAIA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Caminho do Curra!. 

ETIM. mirá == m(b)yrá (embira, pau, vergóntea) tai (crespo, grenho, 
enrugado) - 'a embira !arpado'; 'o pau enrugado'. 

mirá == m(b)yrá (embira, pau, madeira) taia == tai (riscado, 
li.stado) - 'o pau ou madeira lanhado (a)'. 
-- mirá = m(b)yrá (embira, cipó, pau, µiadeira) tái (azédo, acre, 
picante; apoclrecido, podre) - 'o cipó a.ere'; 'a embira picante'; 'o 
pau podre'. . 
-- mira == m(b)yrá (pau, madeira, embira) taí (vespa, formiga) 
- 'a formiga da madeira'; 'o pau das formigas'; 'a embira das vespas 
ou dos insetos ferrantes'. 

M. q. birataia, imbiratata e mtratai ( q. v. ) . 

1li1IRIM - rua. Loe. Santa Cruz (13.0 Distr., 30.ª Circ.). 
ETIM. mirí, adj. - 'pouco', 'pequeno', 'miúdo'; 'apoucado' 'um pouco'. 
- - miryy, adv. - 'pouquíssimo'; 'muito pouco'. 

M.q. 1niri, meri e merim (q. v . ), é noone também de urna lagoa 
do Rio Grande do Sul. 

'flrí.IRITIBA - rua. Loe. Ilha do Govemador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
ETIM. miri(ti) == m(b)yry(ty) (o buriti) tiba == tyba (sitio, lugar, 
jazida, abundancia) - 'o sítio dos buritls'; 'o burítizal'. 
- - mirt = m(b)üry (que da sumo, cana de acúcar) tiba == tyba 
(sit:o, abundancia) - 'sitio ou terra da cana'; 'o canavial'. 

miriti == m(b)'yryty (burit~) iba == yba (haste, árvore) - 'a 
baste ou pé de buriti'; 'o buritizeiro'. 
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M . q. biritiba, burittba, muritiba, mirituba e uiritiua ( q. v. ) , é 
dooomina~áo também de um povoado do Maranháo. 

MITA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). Ant. 
"68". 

:E.TIM. mi == m(b)y (fundamento, base, alicerce) tá == (Y)tá (pedra, o 
que é duro ou sólido) - 'o fundamento ou base sólida (o)'; 'o 
fundo ou alicerce de pedra'. 

Admite-se ainda os significados de - 'calcanhar'; 'poo', 'degrau', 
'solejra', 'ponte'; 'espera', 'espreita'. 

M.q. bitá, mutá, mttll. e mu.itá, diz-se no comum do girau ou 
palanque armado pelos indios sóbre as árvores para esperar a ca~a. 

MOCAJUBA - pra~a do. Loe. Madureira (10.º Distr., 20.ª Circ.). 
Ant. "E". 

ET.DI. mo == m(b)o (fazer, tornar) cá == caá (mato, fólha) juba == 
yuba (amarelo, louro) - 'o mato ou fólha que faz amarelo'; 'a 
fOlha parrdacenta', 'o mato amarelado'. 
-- mo == m(b)o (fazer, tornar-se) ca (casca, códea) juba= yuba 
(amarelo) - 'a casca que se faz amarela'; 'a crosta amarelecida'. 
-- mocá == macá(ba) (a fruta, macaba) juba == yuba (amarela) 
- 'a macaca (fruta) amarela'. 

M. q. bocajuba, baca juba, bocaiuba, bucaiuva, mocaiuba, maca
tuba, mocaiuba, mocaiua e mucajuba ( q. v.) . 

MOCOCA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Djstr ., 16.ª Circ.) . Ant. Tra.
vessa Leste. 

ETil\4. mo :::::: m(b)o (fazer) coca :::::: coga (ro~a) - 'fazer ou para¡ fazet 
r~a'; 'rocar', 'lavrar'; 'ro~do', 'plantac;áo'; 'cultiva a terra'. 

M. q. bococa, bocoga, mocoga e mucoca ( q. v. ) , é denominacáo 
t&.mbém de wna serra no municipio paulista de Natividade. 

MOCURI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "D". 
ETIM. mocu :::::: m(b)ocu (tomar longo, esticar-se, distender, alongar) 
rt == ry (rio, água) - 'o rio alongado ou que se alarga'; 'a caudal 
que se expande'. 
-- mocu == 1n(b)ocu (a enguia, a lampréia) ri == ry (rio) - 'o 
rio das enguias'. 
- - mo == m(b)o (fazer, oornar) curi == cory (desejo, apetite, gósto) 
- 'faz desejo ou apetece'; 'despertar apetite'; 'apetite'; 'apetitoso'; 
'apetecido'. 
-- mocu == m(b)ocu (alongar-se, alongado) ri (neg. náo) - 'náo 
se alonga'; 'é pouco extenso'; 'encurtado'. 

M. q. bocurt, bucuri, macuri e mucurt ( q. v.), diz-se no comum 
de urna árvore que produz um fruto amarelo de excelente aroma e 
sabor, a que mais vulgarmente dáo o nome de bacuri (Platonta in-. 
sign.is) . 
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Jv.OEMA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª C1rc.). 

ETIM. mo == m(b)o (fazer) ema == eé (doce, grato, agradável, agra
do, sabor) - 'adoc;a', 'faz agrado', 'agrada'; 'a doc;ura'; 'dulc;urosa', 
'dulce', 'agradável'. 

mo == m(b)o (fazer, tornar) ema == eé (sair, vasar, derramar, 
e~vasiar; ressumar, exaurir, exalar, extenuar) - 'faz emergir ou 
externar-se'; 'esvasia'; 'fazer exaurir, extenuar-se ou desfalecer'. 

Traduz-se t<:\.mbém por - 'mentira', 'calúnia', 'mentiroso', 'in
trigante'; 'despeitado'. 

M. q. boema ( q. v. ) , é nome de um personagem criado por 
Santa Rita Dura.o no poema caramuru, encarnando a india que pe
r&eera no mar, ao seguir a nado, a nau em que partia para a Europa 
o seu amado (Diogo Al vares). 

}110Gl-GUAQU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Travessa Margarida. 

ETIM. mog == m(b)og (romper, irromper, rebentar, disparar, estourar) 
í == y (rio, água) guacu (grande, considerável, grosso) - 'o estouro 
ou irromper dorio grande'; 'o rebentar da enxurrada'; 'o aguaceiro'; 
'o roró'. 

mogt == m(b)o(e)yi (fazer desc.er, abaixar, abater) (t)guacu == 
(y)guacu (rio grande, aguaceiro, toró) - 'o resvalo ou vasant.e do 
rio grande'; 'o vale inclinado do grande estuário'. 

mo == m(b)o (fazer, tornar) gt == gy (água, rio, chover) gua~ 
(grand1e, grosso, incorpado) - 'faz ou torna o rio grande'; 'o que 
engrossa a caudal'; 'água que engrossa'. 

Teodoro Sampaio admite - mboy-gy-gua<}u - 'o rio das cobras 
grandes'. 

M. q. bogiguacu e moiuagu ( q. v. ) , designa também um rio, um~ 
serra e urna cidade de Sao Paulo. 

MOGl-MIRIM - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. 
"B". 

E~. mo ·== m(b)o (fazer, tornar, o que faz) gi == gy (rio, água) 
mzrim (pequeno, pouco) - 'o que dim.inue a água'; 'rlo que se faz 
pequeno'; 'água minguante ou que se torna pouca'; 'o que abaixa 
a caudal'. 

Teodoro Sampaio admite - mo-g11-mirtm - 'o rlo das cobras 
pequenas'. 

M. q. bojumirim, mojumirim, mujumtrim e mojiumirtm (q. v.), 
é denomina~áo também de um rio e de urna cldade de Si\o Paulo, si
iuada a m.argem direita do rio Mogi. 
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MOJU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). 

i.TIM. mo == m(b)o (fa.oor, tornar) jú == yú(b) (amarelo, louro) 
'o que torna louro ou amarelo'; 'amarelece', 'o amarelad.o', 'o alou
rado', 'o pardacento'. 
-- moi == m(b)oy (cobra) jú == yu(b) (amarelo, dourado) - 'a 
e.obra aro.arela', 'a serpente dourada'. 
-- mo == m(b)o (fazer) ju == yu (beber água) - 'embebe'; 'faz 
beber', 'dar de beber'; 'o afogamento'. 

M.q. boju, boiju, boiú, buiu, moiú, moufu; moiju e mogt (q. v.). 

MORANGA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Dístr. 32.ª Circ.) . Ant. 
Estrada "A". 

ETIM. morá-nga :::= porá-nga, adj. - 'belo', 'lindo', 'bonito', 'f ormoso'. 
-- mor(an) == m(b)or(an) (fazer bonito, embel·ezar) anga (apa.
réncia, figurac;áo) - 'faz bonita a aparéncia', 'afigura-se belo ou 
formoso'; 'embeleza', 'torna ou apresenta formoSQ'. 

M. q. borá, boranga, por a, poranga e mora ( q. v. ) , diz-se de uma 
variedade de uva ou cereja, e também de urna casta de abóbora 
(Curcubita maxima). 

MORANGABA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. morá == moran(ga) - gaba == (n)gaba - 'a beleza', 'a formo
sura'; 'o encanto'. 

M. q. borangaba, morangá, porangá e porangaba ( q . v. ) , é topO
nimo também do Ceará. 

MURIQA - rua. Loe. Mad.ureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.) . Ant. "R". 

ETm. morigá (contr. de morycaba) - 'a caricia'; 'a ternura', 'o agrado'. 
M. q. mortgá, mortgaba, murigava, porigá, purigaba e pori~atJQ, 

(q.v.). 

MUQU - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). Ant. Trecho da 
Avenida Tijuca. 

ETIM. mu-w;u == m(bo)ugu, adj. - 'largo', 'amplo', 'grosso', 'desen-
volvido'. 

M.q. bugu (q. v.), diz-se da 'enguia' e do 'gusano' que come os · 
cOcos e tamaras. 
-- mu== m(b)ó (fazer, que faz) ucu (tremer, agitar-se, mover-se; 
tremido, agitado) - 'faz tre·mer ou agitar-se'; 'provoca tremido ou 
agitac;áo'; 'tornar-se trémulo ou movedic;o'; 'o que embara<;a'. 

mu ::::: mü (mover-se) eü (tremer-se) - 'move-se tremendo'; 
fagita-se em estertores'; 'a lampreia'. 
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M. q. btu;ú 'e mu{'um ( q. v. ), designa urna casta de cobra ( Ophye-1 
tus gornesii) e um peixe comprido e roli~o, espécie de lampreia (MysJ 
cinovideae). 

~1UQURANA - rua. Loe . Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). /
1 

ETIM. mugu (a lampreia) rana (falso, parecido) - 'o falso mu~ü 
[lampreia]', 'o que imita ou se padece com a lampreia'. 

M.q. bo~urana e bucurana (q. v. ) , d·esigna uma cobra da fa
milia dos Columbídeos (Oxyrhopus ctaelea) , a cobra-preta, como 
vulgarm,ente a chamam. 

Diz-se também da corda com que os indios atava1n os prisioneiros. 

MUCUJBA - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Oiirc). 
Ant. Trecho da Estrada Tira-Couro. 

ETIM. mucu (tav~o, moscardo, vespa grande) iba == yba (árvore, 
tronco, haste) 'a árvore dos tavóes'; 'o tronco ou baste dos marim
bondos'. 
-- mucui,:::: m(b)ocuí (caspa, piolho) iba == yba (planta, árvore) 
- · 'a planta de caspa'; 'a á:rvore cto piolho'; 'o piolheiro'. 

mucu == 1n(b)ucú (longo, compr ido, extenso, alongado) iba == 
yba (árvore, tronco, haste) - 'a árvore ou tronco ·cnmprido'; 'a baste 
extensa, alta o.u aJ~ngada'. 

M.q. bucuíba, bucutva, bocuíva, 1nucuía e mucuíva (q. v.), de
signa urna árvore muito alta de cujo fruto se extrai um óleo medi
camentoso do qual se utilizamos indios para cura die várias moléstias. 

MUCURI - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. mucu == m(b)'l!-CU (longo, alongado, extenso, comprido) Ti 
1y (rio, corrent~ d'água) - 'rio comprido'; 'a caudal que se alonga'.· 
--- mucu == m(b)ucu (t-:tvao, vespa grande) ri == ry (rio) - 'o rio 
dos tav5es ou· das vespas graúdas'. 
-- mucu ==· m(b)ocu (alongar-se) ri (neg. náo, sem) - 'nao se 
alonga', 'encurta-se', 'náo é longo'. 

No caso de ser corruptela d.e mbocury, como quer Teodoro Sam
paio, expressa - 'o que apetece ou desiperta apetite', dizendo-se entáo 
da fruta a que chamam bacuri ( q. v.). 

M . q. bucuri e mocuri ( q. v. ) , designa também um rio entre a 
Barna e o Espirito Santo. 

MUCURIPE - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

~TIM. mucu(ri) == 1n (b)ucu (ry) (rio comprido, caudal extensa) ripe = 
1·ypy (fundo, fundura) - 'rio caudaloso e profundo'. 
- - mucu ·== m(b)ucu (taváo, vespa grande) ri-pe == ry-pe (no 
rio) - 'no rio dns tavoes ou dos marimbondos'. . .. . . 
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,-- mucuri == m(b)ucury (a fruta) pe (no, -nos) - 'nos mucuris', 
onde se acha a fruta bacuri. 

\ M.q. mocoripe e mucuribe (q. v.), é _nome também de um pro
Il\Ontório e de urna enseada do Ceará. 

MUNDAtJ - rua. Loe. Penha (10.0 Distr.} 27.ª Circ.). 

ETIM. mundá == mundá(r) (suspeita, suspeigao, acusar, imputar) 
aú == aú(b) (falsamente, por engano, infundado) - 'a falsa sus
peita'; 'a imputa~ao injusta', 'acusar falsamente'. 
-........;· mundá == mandá (ladráo) aú == aú(b) (falso) - 'o falso 
ladráo'; 'o que se finge de larápio'. 

M .q. mundaúba (q.v.), cliz-se no comum do 'ciúme', qo '.enciu
mado', do 'despeitado-. 

' 14UPANA - pra~. Loe. Ilha do Governador (13.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "96". 

ETIM. mo == m(b)o (fazer) pana (bater, malhar, lavrar) - 'faz ba
tido'; 'fazer malhar') 'fazer S08f ou percutir'. 
--' mu == m(b)ü (agitar-se, tremer) p(ina (bater, batendo) 
'agita-se batendo'; 'bate agitado ou tremendo'. 
___...__ mu (contr. de mumü, tremedal) pana (maripósa,, borbole·ta) 

' 'as maropósas ou borboletas do tremedal'; 'o tremedal das mariposas'. 
Pode significar também - 'tornar atravessadq ou de través'; 

'intrometer>, 'atravessar's 'estouvar', 'embarac;ar>, 'ajustar', 'atar•, 
'unir bem', 'engatar'. 

MUPIA - rua. Loe. Mad.ureira (10.º Distr., 24.ª C-1rc.). Ant. "D,.. 
" ' 

ETI?A:. mupi == m(b)opi (fazer raspado; raspar, pelar, lavrar.) á (cume, 
t6po, cabec;a) - 'fazer raspado o cocuruto'; 'raspar o topo', 'pelar 
a cabe~a'. 

'"!ü (tremer, agitar-se) piá = pyá (aquietar-se, socegar) -
'trem.e e fica quieto', 'agita-se e socega) . 

Pode significar também - 'confiado', 'abusado'; 'cabe~a trémula'. 

M.q. mopiá, mopiná e mupiná (q .v.). 

MVRIAÉ - rua. Loe. Realengo (13.0 Di.str., 31 .ª Circ.). Ant. Tra
vessa Alegria. 

ET.DI!. muri == m (b) ury ( cana-de-a~úcar) ae (ter sabor. gostoso) -
'a cana-de-a~úcar saborosa', 'a cana doce'. 
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-- muri == m(b)ury (cana-de-a~úcar) aié = ayé (sumo ou caldo' 
doce) - 'a cana de ealdo doce'; 'a cana suculenta e gostosa'; 'sumo 
doce de cana'. 1 

muri = m(b)eru (mosca, mosquito) ae == ahet (far-to, cheio) 
- 'cheio de moscas', 'saturado de mosquitos'. ' 

M.q. buriaé, muruaé (q. v. ), é denomina~áo também de uma 
eidade fluminense. 

JfURIBECA - travessa. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Vi eguas. 

rrIM. muru == m(b)eru (mOsca, mosquito) beca == m(b)eca (impor
tuno, pertinaz) - 'a mosca importuna', 'o mosquito pertinaz, tncO
modo'. 

M. q. meru.beca e buribeca ( q. v . ) , é denominac;áo também de 
uma povoa~áo de Pernambuco. 

N 

NAGÉ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Azevedo Lopes 
e Tra. vessa Pereira. 

ETIM. ana-igé. == ana-y-yé, s. - 'o gaviáo'. 
M.q. anagé, anaié, anajé, naié e najé (q .v . ). 

NAJA - rua. Loe. Penha (11.º Distr.., 25.ª Circ.). Ant. Trinta e Um. 

ETIM. aná == an(d)á (fruto duro, coquilhos, cocos) já == yá(b) (ra
chado, gretad.o, que racha) - 'os frutos duros gretados'; 'o coquilho 
ou améndoa dura que se abre'. 
-- aná (grosso, eompacto, condensado, copioso) já ya (fruto) 
- 'compacto de frutos'; 'copioso de frutas'; 'frutos em penca ou 
eneachoados'. 

M. q. anaiá, andaiá, andajá, indaiá, inaiá e naiá ( q. v. ) " diz-se 
da palmeira Maximiliana regis e do seu fruto. 

' 

rw·AMBI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Clrc.) . 

ETIM. ná (conxo; aderente) ·mbi == mpy (pele) - 'conexo ou ade
rente a pele'; 'as orelhas'. 
- - ña(n) (correr) _mbi == mpy (fundo, interior; em bai~o) - 'corre 
no fundo ou por dentro'; 'corre em babeo'. 
-- nám-by, 81dj. - 'ajuntado', 'coligido', 'colhido'. 
-- ia-mbi == ya-mbt - 'a erva ou planta de comer'. 

Nome de vegetais diversos, inclusive dá 'figueira-do-diabo' e da 
árvore do resino. 

Diz-se também da erva picante e medicinal, a que vulgarmente 
dáo o nome de 'cuento'. 

M.q. nhambi, ambi e iambt (q. v.). 

NIA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Estrada 
Sáo Joáo. 

ETIM. ñi (arrepio, arrepiado, eric;ad-0) á (contr. de ába, cabelo) -
•arrepia o cabelo'; 'ouri<;a.-se'. 
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-- ñí (agitado, inquieto; encolhido) a (cabec;a) - 'agita ou encolhe 
a cabec;a'. 
-- ñí (murchar, encolher, engelhar) á == yá (fruta, fruto) 'o fruto 
murchado:; 'a fruta que murcha ou engilha'; 'o maracujá', talvez. 

Pode ser também corruptela de nhá, expressando - 'o fruto'; 'a 
castanha'; 'o coco', 'a amendoa'. 

No caso de ser corruptela de nyil, d.iz-se das 'entranhas', 'do 
corac;áo', do 'sentimento'. 

M. q . ná e yá ( q. v.). 

NlOACA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Travessa 
das Palmeiras. 

ETIM. ñí (encolher, recolher, murchar) oacil (cabe~a [sua]) 'encolhe 
ou esconde a cabe<;a'. 

Pode significar também - 'o que recolhe a cabe~a ao próprio 
casco'; 'o jabuti'. 

M .q . nhioaca (q. v . ). 

NIPOA - rua. Loe. Realengo ( 13.º Distr,, 31.ª Circ.). Ant. "H". 

ETIM. fíí (irritar-se, agredir, inerespar-se) poa == a(i)puá (abelhas) 
- 'a a!puá irritada ou irritadic;a'; 'a abelha agressiva'. 

M . q . nta'f)Oa, niapuá, nipoá ( q. v.). 

NITERól - prac;a. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. ni == n(d)y (neg. náo, sem) t'iroi == t 'yroy (água fria) - náo 
há água fria', 'onde a água é morna'. 
- - nité (náo multo, razoável) roi == roy (inverno, frío) - 'inver
no ou frio razoável'; 'clima ameno'. 
- - ni == ñí (arrepiar, irritar., encolher, engilhar) terói == te(re)roy 
(frio que faz tiritar) - 'frio que arrepia e faz tiritar ou bater 
dentes'; 'geada que engilha'; 'inverno irritante, insuportável'. 

ñi (arreplar, increpar-se, reeolher-se) tieroi == t'yeroy (águas 
reviradas ou revoltas) 'o arrepio da maré'; 'águas que se increpam 
ou se recolhem revoltas'. 
- - ñi (encolher-se, murchar, increpar-se) toroy == toro(ro)y (sus
surrante, murmurante) - 'águas que murcham ou se recolhem ru
morejando'; 'a maré-roncante'. 

Hans Staden, em 1548, anotava - Iterone, que se aproxima de 
yterO, 'água reunida', 'estuário'. 

O padre Simáo de Vasconcelos, (1667) já e&-erevia Nitheró e Ja
nuário da Cunha Barbosa, mais , tarde (século XIX) , grafava Nicthe
roy, com o slgruficado de - 'mar escondido'. 
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NUAQU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "29", 

ETIM. ñü == nhü (campo, campina) acu (grande, amplo) - 'campina 
grande'; 'campo vasto'. 

M . q. nh uagu ( q. v. ) . 

NUPEBA - pra~a. Loe. Penha (11.º Distr., 27.8 Circ.). 

ETIM. ñü == nhu (campo, campina) peba (plano, babeo) 
plano'; 'a campina babea'; 'o gramado batido'. 

M.q. nhumpeba (q. v.). 

NUPORANGA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Dlstr., 30.ª Circ.) . Ant. 
Batista Pereira. 

ETIM. ñü == nhu (campo, campina) poranga (belo, bonito) - 'o 
campo belo'; 'campina bonita'. 



o 

OCAJ - . rua. Loe. Realengo ( 13.0 Distr., 30.ª Circ. ) . 

ETIM. o(ca) (casa) cai (fechada, cercado) - 'casa fechada'; 'o cer
cado da casa'; 'o quintal'. 

-- o(ba) (fólha) cai (arder, pegar fogo; chamuscado. tostado) -
'a queimada de fOlhas'; 'fOlhas tostadas ou chamuscadas'. 

o(ba) (fólha) cai (cercado, tapagem) - 'a cérea ou anteparo 
de fOlhas'; 'o tapume ou coberta de palha'; 'a cho~a', 'a cabana'. 

M.q. ocái e ocáia (q. v.). 

OCAIBI - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. oca (casca) ibi == yby (cháo, terra, solo) - 'o cháo ou pioo da 
casa'; 'o terrac;o'. · 

- - oca (casa) ibi == ybyi (o dentro; íntimo; parte interna, entra
nhas) - 'o interior da casa', 'a camarinha'; 'o poráo', 'o sótáo'; 'a 
caverna'; 'fuma'. 
-- oca (casa) ibí == ybiy (lado, banda, bandeira; pelo ou ao com
prido) - 'a banda, lado ou bandeira da casa', 'a meia-água'; 'o 
o!:táo'; 'a cumieira'. 
-- oca (tirar, ar.rancar, cortar) ibi == yby (terra) - 'tirar terra'; 
'arrancar terra'. 

Pode significar também - 'casa baixa ou ac~apa.da'. 

OEIRAS - travessa. Loe. Madureira (10.0 Dlstr., 27.ª Circ.). 

ETD4'.. oéra == uera, adj. - 'velho, vetusto'; 'antigo' ; 'extinto'; 'pa.s
sado', 'outrora'; 'o que foi'. 

M.q . oera e uera (q.v.), é denomina~áo também de urna ct
dade do Piaui, antiga capital daquele Estado. 
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OIRA - pr~a. Loe. Madureíra ( 10.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. oirá, adv. - 'a ser' ou 'para ser'; 'amanh§.'. 
M.q. oirá. 
Teodoro Sampaio admdte - uirá ou gü.irá - 'a ave', 'o pássaro'. 

OITICICA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"A,, e "N" . 

ETIM. oitt == uiti (oibi, fruta) icica == icyca (resinoso, acre, gruden
to) - 'o oiti resinoso, acre ou pegajoso'. 

M.q. uiticíca, oiti ciga, oticica e uticica (q. v . ) , ctiz-se da fruta 
e da árvore que o produz (Licania r ígida). 

É um dos muitos sobreiwmes adotaidos pelos nativistas a época 
da Independencia. 

OITIS - rua. Loe. Botafogo ( 4.0 Distr., 11.ª 0 .i rc.) . Ant . P~heco 
da Rocha. 

ETIM. ó(ba) (fólha) i t i == yty (cisco, lixo, esterco, estrumo) - 'o 
monturo de fOlhas'; 'a estrumeira', 'a esterqueira'; 'a planta ester
quilínea'. 

Teodoro Sampaio admite - uiti ou guiti - 'a massa compacta, 
ccmprimida'. 

M. q . uiti, oti e uti ( q. v. ) , diz-se da árvore da f amília das Ro
sáceas (Moquüea tomentosa) e do fruto que ela produz. 

ORICA -· rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Tres, Quatro 
e Cinco. 

ETIM. ori == uri (larva de mósca, berne) cá = caá (mato, fóJ.ha, erva) 
- 'a fólha ou mato da berne'; isto ',da larva da mosca (Dermatobia 
cyaniventis), que penetra na pele do homem ou dos anlmals, produ
zin do afec~oes perniciosas. 
- - ori == uri (berne, larva de mó.scas) cá(r) (crosta, casca) - 'a 
casca da berne'; 'a crosta das larvas das moscas'. 
-- ori == o(u)ry {barro vermelho) cá(r) (crosta, cOdea, casca) - 'a 
crosta ou códea do ouri', 'o laque do barro vermelho', isto é, da ar
g-ila colorante usaida para pintar ou laquear artefatos de ceramlca. 

OROBó - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM:. ó == ó(ba) (fólha) robó == r 'obó(r) {cinzento, esbranqui~ado) 
- 'a fólha cinzenta ou esbranqui~ada'. 
- - 6 == ó (ba) (fólha) rob (amargo) ó == oó (pOlpa, polpudo) -
'a ¡:ólpa da fOlha amarga'; 'folha amarga e IX>ilpuda'. 
-- ori == uri (larva [de mosca], berne) bó == (m)bó (fresta, fenda, 
gréta, brecha) - 'a gréta da beme', 'fenda ~ larvas [de mosca]'. 
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-- o(ur) (vem, vém) robó == (ro)robo(g) (disparatar, disparado; 
fendido) - 'vem disparatado ou tendido'. 
-- ori == uri (larva, berne) bó(r) == (m)bó(r) (cheio, abundar, 
saturar) - 'cheio de berne ou de larva'; 'o formigue:ro [de larva]'. 

M. q. ori1nbó, uribó, urimbó, ouribó, ourimbó e orimó ( q. v.), de
s1gna t ambém regiáo da Bahia e localidades de Pernambuco e do 
Espirito Santo. 

Martius reporta a urubu. 

ORóS - rua. Loe. Méier (9.0 Dlstr., 22.ª Clrc.) . Ant. Caminho da 
Serra. 

ETJM. o(ur) (vem, vem) oró (nós) r- 'vem ou vem a nós'. 
ó(ba) (fólha ) ró (ba) (amargo, amargoso) - 'a fólha amar

ga, acre'. 'a palma amargoEa'. 
ó (tirar, suprim:r) ró (amargar, amargor, amargo) - 'tirar o 

a.rnargo'. 
-- ó (t irar. suprimir, arrancar) ró == ró(b) (fólha, palha) - 'fOlha 
a t~rar' ; 'arranca-fo:ha'; 'desfolhar', 'a extrac;áo de palha'. 

M. q . ouró e oroba ( q. v. ) , designa urna regiáo, um rio e um 
agude da Paraíba. 

OTINGA - rua. Loe. Penha (11.º Dlstr., 25.ª Circ.) . Ant. Estrada 
do Pórto da Capela. 

ETIM. ó(ba) (folha) t inga (branco) - 'a fólha ou palma branca'. 
~- oó (p8lpa, carnudo) tinga (branco) - 'a polpa branca'; 'a massa 
de carne branca'. 

PoC:e ser também contrac;áo de oiti-tinga, significando - 'o oiti 
branco'. 

M.q. oti , otí, ot in e utinga (q . v.). 
Teodoro Sampaio. admite - yt inga - 'água branca'. 

OURICURI - rua. Loe. Penha (11.º Dlstr., 25.ª Circ.). Ant. Caml-
nh::> do Apicu: 

ETI~t. oi ri == airy (cacho, penca) curi == curii (amiúde, repetido. fre
qüent~) - 'o cacho repetido'; 'a penca amiudada ou que se faz fre
qüentemente'. 

M . q . aricuri, r icuri, oricuri e uricuri ( q. v: ) , .diz-se de d uas es
pécit s de palmeiras (Cocos coronata e Cocos schizophylla), a que 
chamam também ariri ( q. v. ) . 



, 

• 
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PACAEMBU - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. "E", 

ETIM. (u)pá(b) (lagoa, lago) caé (que seca; secar; seco, enxuto) (ti) 
embu (arroio, ribeirinho) - 'o lago do arroio ou do ribeirinho que 
seca'; 'a lagoa do vale seco'. 
-- (u)pá(b) (lugar, tempo e modo de estar; leito, vale) caé (séco, 
enxuto; secar, enxugar) (y)embu (arroio, ribeirinho, rio temporá
rio) - 'o leito seco do ribeirinho';· 'o vale do arroio'. 
- - pacu (-0 peixe) (y)embu (arroio, ribeirinho) - 'o arroio dos 
pa.cus [peixes]'; 'o ri·beirinho dos pe'ixes tambaquis'. 

No caso de derivar-se de paá-cae-yembu, expressa - 'o pantano 
ou palude do arroio ou do rio que seca'. 

Teodoro Sampaio admite - 'o arroio ou rio temporário das pacas'. 
Joáo Mendes de Altneida indica urna etimología complicada (paá

nga-he-mb-hü), traduzindo - 'atoladi~o', 'barra alagada'. 
M.q. pacaemu, pacaimu; pacuembu; pancaembu ou .Pacaemf 

( q.v.) ,designa também um af·luente da margem esquerda do río Tieté, 
no municipio de Sáo Paulo, um bairro e urna pra~a de espartes da 
capital bandeirante. 

PACATUBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr.,, 26.ª Circ.). 

ETIM. paca (o animal, paca) tüba == tyba (sitio, lugar, abundancia) 
- 'o sít.10 das ,paeas'; 'abundAncia de pacas'. 

M. q. pacatiba, pacatiua e pacativa ( q. v. ) , é denomina~áo tam -
bém de urna cidade do Ceará. 

PACOTJ - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Cire.). Ant. "D", 

ETIM. pacó(ba) (banana brejeira) ti == ty (suco, sumo, caldo) - 'o 
suco, sumo ou caldo da banana'; 'a banana aquosa', 'a banana d'água'. 
-- pacó(ba) (banana) ti == tiy (pequeno, m-iúdo; pouco; delgado) 

'a pacobinha', 'bananinha'. 
-- pacó(ba) (banana) ti == tyn (branca) - 'a banana branca'. 
- - pacó(ba) (banana) tf == ty(r) (.páo) - 'a banana-páo'. 
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Admite-se ainda o s:gnificado de - 'plantío ou cultivo de banana'. 
-- pa(ca) (o animal, paca) coti == coiy (canto, coito) - 'o canto 
ou co ... to das pacas'. 

Poae a.lUQir ainda ao animal roedor a que chamam vulgarmente 
paca-cotia. 

M. q. pacuti ou pacutim ( q. v. ) , designa tamhém uma cidade do 
Ceará. 

PACUí - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Tira Couro. 

ETlM. pacu (peixe, planta) t == y (rio) - 'o rio dos pacus [tamba
quis ou plan tas medic1nais] '. 
- - pa(cu) (planta medicinal) cuí (fare1o, pó) - 'o farelo ou pO 
do pacu', isto é, da planta medicinal do Amazonas. 

Pocie expressar também - 'o pacuzinho'; 'o tambaqui m!údo'. 
M. q. pacugi, pacurt e pacuim ( q. v . ) . 

PAJUQARA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Clrc.). 
Ant. "25". 

ETIM. paju == peyu (soprar, sópro) ~ara (que, o que) - 'que sopra'; 
'o que sJpra '; 'o soprador'; 'o fole'. 

M. q. peju<;ara e peiu<;ara ( q. v. ) , é também expressáo de giria, 
dizendo-se do 'individuo corpulento', 'forte' ou de 'grande estatura'. 

. 
FAJURA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Teles 

de Menezes. 
ETIM. pá (contr. de upab, .lago, lagoa) jurá == yurá (jirau, estrado) 
- 'o jirau da ·lagoa', 'o estrado do lago'. 

pá (corruptela de pé, casca) jurá == yurá (contr. de jurara, 
cágado) - 'casca cie cága.do', 'a crosta do jabuti'. 

pá (contr. de pay, velho, idoso) jurá == yurá (cágado) - 'o 
cagado velho', 'o j abuti idoso'. 

Diz-se t ambém de urna casta de árvore. 

PANA-PANA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. "X". 

ETIM. p.ana-pana - 'bater-bater'; 'bate-bate'. 
M. q. pana-pana ( q. v.), diz-se da 'borboleta' e da 'maripósa'. 

PAN AMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª O~rc.). 

ETIM. pan{/, (bater) ama (erguendo-se, levitando) - 'levanta-se OU 

levita batendo'; 'bate em supino'. 
Diz-se da 'borboleta'. 
M. q. panama, panamft e pandamtl ( q. v.), é denomina~áo tam

bém de um pais da América Central. 
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PANAMBl - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. "K". 

ETIM. pana(ma) (borboleta) bt (contr. de oby) (azul, verde) - 'a 
borboleta verde ou azul'. 

pa (bater) nambt == namby (asa, barbatana) - 'asas que 
batem'; 'borboletar'. 

M. q. panami ( q . v . ) , diz-se da borboleta e da maripasa. 

PAPARI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Trecho 
da Amélia Ribeiro. 

ETIM. pápft (saltado, pulado, interpolado, aos saltos) Ti == ry (rlo, 
água corrente)- 'o rio saltado ou interpolado'; 'a torrente em pi
r.otes'; 'o r io encachoeirado'; 'saltos d'água'. 
-- papá (bate-bate) ri (contr. de ryryi, tremer, agitar-se) - 'bate
bate tremendo'; 'agita-se ou sacode-se batendo'. 

Diz-se também d.e urna ave da familia das Anátidas, espécie 
híbrida de pato e marreca. 

M. q. pam part, paparim, papat ou papagt ( q . v . ) , f oi an tigo no me 
da atual cidade Nisia Floresta, do Rio Grande do Norte. 

PAQUEQUER - rua. Loe. Méier (9.º. Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. pt/, (batido, soado, sonante; pancada) quequ~ (rouquenho, es
tridente, rangido) - 'a batida estridente'; 'o som Oco, rouquenho'; 
'o rangido sonante' . 

Pode slgn!ficar também - 'desperto', 'acordado'. 
Teodoro Sampaio admite - pac-quer - 'as pacas dormem'. 
M.q. paqueque (q. v.), designa também um rlo do Rio de Janeiro. 

P AQUETA - rua. Loe. Ilha do Governador ( 16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "3". 

-- ilha da baia da Guanabara conhecida pelos portugueses antes 
de serem lanºados por Estácio de Sá os fundamentos da Cida.de entre 
os morros Cara de Cáo e Páo de Aºúcar. 

recanto aprazivel, considerado um dos mais encantadores da 
terra carioca. 
-- praia na ilha de - (16.0 Distr.,). Ant. José Bonifácio. 

ETIM. pá (apoc. de upab, sitio, esta.ncia) qu~ (contr. de yqu~, (la
deado. costal, contorno) tá (apoc. de ytá, pedra) - 'o sitio ladeado 
de pedras'; 'a estancia contornada de rochedos'; 'o c~rco de pedras'. 
-- pá == pa(b) (conflnaºáo) qu~ == (y)qu~ (costa, litoral) itá = 
ytá (pedra, rocha) - 'acaba em litoral de pedras'; 'confina-se na 
costa rochosa'. 

Teodoro Sampaio admite - pac-etd - •as pacas'; 'multas pacas,. 
Topónimo também de Sáo Paulo. 
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PARA - rua. Loe. Estácio de Sá (2.0 Distr., 17.ª Circ.) . 

ETIM. pá-rá == (rn)pá-ra(b) ou (m) bá-rá - 'Tárto', 'variegado' ; 'de 
muitas cores ou múltiplos aspectos'. 
- - pa-rá == (m)pará ou (m)bará - 'revOlto, convulso'; 'mar', 'r io 
grande'; 'caudal ampla ou volumosa'. 

M . q. bará e 11iará ( q . v. ) , é denomina~ao também de um rio e 
• de um Estado setentrional do Brasil. 

PARACAIMA - pra~a. Loe. J¡acarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 
Ant. Si.lva Melo. 

ETIM. pará == (m)bará (mar, rio grande) caima == ca(e)yma (nao 
séco, que náo seca) - 't0 mar ou estuário que náo seca' , 'o vale 
sempre cheio ou que náo se esvazia'. 
-- pará == mará (árvore, madeira) cá (casca) ima == yma (sem, 
náo; vazio) - 'a árvore sem casca' ; 'a verga ou pau descascado'; 'a 
árvore de casca óca'. 

pará == mará (árvore, pau, verga) ca(.á) (fólha, folhagem) 
i ma == yma (sem) - 'a árvore sem fólhas'; 'a planta nua'; 'a has.te 
ou tronco desfolhado'. 

M . q. baracaima, maracaima ou miracaima ( q. v. ) . 

PARACATU - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 24.ª Circ.). Idem, na Penha 
(11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. pará :::::: (m)bará (mar) catü == caty (bolor, limo, :m.au che1ro) 
- 'o limo ou bolor do mar'; 'o cheiro enjoativo da marisia' . 
-- pará == (m)bará (mar, rio grande) catu == gatu (boro, exce-
lente) - 'o mar boro, manso' ; 'o rio grande excelente'; 'o estuário 
amplo praticável ou fértil de pebres'. 

M. q. baracati; baracatu; maracati ; maracatu e paragatu ( q. v.) , 
designa também um rio e urna cidade de Minas Gerais. 

PARACAúBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. "28 A". 

ETIM . pará(b) == (m)bará(b) (variegado, multieor, colorido, de as-
pecto vário) caüba == cayba (folhagem, ramagem) - 'a folhagem 
variegada'; 'a ramagem ou flora~áo colorida, multicor'. 

pará == mará == mirá (madeira , árvore) cá (casca) (y)uba 
(amarelo, louro, dourado) - 'a madeira ou pau de casca amarela'. 

para == mará == mirá (árvore) ca(á) (fólhas) (y)uba (ama
relo, dourado) - 'a árvore de fólhas amarelas ou douradas'. 

Pode significar também - 'o maracá amarelo'; 'urucungo', senáo 
- 'o pé de m aracá'. 
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M. q. baracaiba, baracauba, maracaiba, maracajuba, maracauba, 
paracatba, paracaiuba e paracajuba ( q. v . ) , diz-se no comum de uma 
árvore de terra firme, casta Tecoma, de cuja madeira rija e flex.ivel, 
fazem-se arcos-de-fecha, arp0es e bra~o de birimbau. 

PARACURU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Santa Isabel. 

ETIM. pará == mará == mirá (vara, vergOntea, madeira) curu (gráo, 
caro~o, sarna, caruncho) - 'a vergóntea encar~aida'; 'a madei.ra 
cheia de carunchos'; 'o pau da nozes'. 

pará == (m)bará (mar) curu (seixos, cascalhos) - 'seixos do 
mar'; 'cascalbos do mar'; 'o mar cascalhudo'. 

M. q . baracuru, maracuru ou imiracuru ( q. v . ) . 

PARAGUAI - rua. Loe. Méier (9.0 Ditr., 22.ª Circ.). 

ETIM. paraguá ( var. de papagaio) í == y ( rio) - 'o rio dos paraguás 
[papagaios] '. 
-- paraguá (enfeite, a<lOrno, coroa, grinalda) í == y (rio) - 'o rio 
dos. enf eites, d.a caroa ou das grinaldas'. 
-- pará == m(b)ará (mar, rio grande) guai == quai (trocar; troca) 
- .o .rio grande da troca ou do intercambio'. 
-- para == (m)bará (rio grande) guaí == guay (hacia hidráulica. 
enseada) - 'a bacia do rio grande'; 'a enseada do rio-mar'. 

M. q. parauaí ou paraguai ( q. v. ) , é denomina~áo também de 
um rio e de um país da América do Sul, que faz fronteira com o Brasil. 

¡ 

PARAGUA9U - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . 

ETIM. pará == m(b)ará (mar, rio grande) guagu (grande, amplo, cau
daloso) - · 'o mar grande'; 'o oceano' ; 'o rio caudalostssimo'; 'o es
tuário imenso'. 
-- pará == (m)bará (rio grande) guagu (veado) - 'o rio grande 
dos vea.dos'. 

Nome indígena da afamada índia que casou com o legendário 
Caramuru, (Diogo Alvares), e que veio a ser batisada com o nome 
de Catarina. 

M. q . parauacu ( q . v . ) , é denomina~áo também de um rio da 
Bahia e de localidades de Minas Gerais e Sáo Paulo. 

PARA!BA - rua. Loe. Estáci-0 de Sá (2.0 Distr., 17.ª Circ.) . 

ETIM. par,á == m(b)rá (mar, rio grande) ·aíba == ayba (ruim) - 'o 
mar ruim, de abrolhos ou tempestuoso'; 'a borrasca'; 'rio grande im
prestável, inútil, intransitável ou pobre de peixes'. 

No comum diz-se do - 'brac;o de mar'. ' '; 
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M. q . baratba, maraiba e paraiua ( q. v.) , designa também um 
Estado do Nordeste brasileiro, bem como rios daquela unidade federa
da e do Estado do Rio de Janeiro. 

PARAIBUNA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . 

ETIM. pará == m(b)ará (mar, rio) ibuna == ybuna (água negra, 
turva) - 'o mar de água negra'; 'o rio de água turva'; 'águas turvas 
do mar ou do rio grande'. 

M. q. paraiuna e parabuna ( q. v. ) , é denominagao também de 
rio e cidade de Minas Gerais. 

PARAIM - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
"A". 

ETIM. pará == (m)bará (rio, mar) im == yn (pequeno, insignificante) 
- 'o marzinho'; 'o rio que nao é grande'; 'o lago'; 'o lagamar'. 

pará == (m)bará (mar, rio) im == ym (descer, afluir, manar, 
defluir) - 'o mar que difluí ou se abaixa'; 'a maré vazante'; 'o 
rio que desee ou aflui para o mar'. 

M. q . baraim, maraim e praim ( q. v. ) . 

PARAMIRIM - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. 
Travessa Maria Leite. 

ETIM. pará (mar, r~o caudaloso) mirim (pequeno) - 'o pequeno mar'; 
'o riosinho'; 'o canal ou bra~o do rio'; 'o preamar', 'lagamar'. 

M. q. baramirim, maramirim, paramerim e paramiri ( q. v.) . 

PARAMOPAMA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Cir.). 

ETIM. pará (mar) mó == (m)bó (fazer-se, tornar-se) pama (bater, 
arrojar-se) - 'o mar que se faz arrojado'; 'o mar embravecido'; 'a 
borrasca'; 'as ondas que se arrojam aos abrolhos'. 

M . q . baramopama, maramapoma e paramapa ( q. v. ) . 

PARAN A - rua e travessa. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Clrc.). 

ETIM. pará (mar) na (semelhante, parecido) 'semelhante ao mar'. 
Diz-se dos grandes rios, dos estuários amplos. 
M. q . baranti, marana e paranti ( q. v. ) , designa também um 

grande rio da América do Sul e um Estado meridional do Brasil. 

J>ARANAGUA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

r.TIM. parantt (mar. rio caudaloso) guá (seio, enseada) - 'enseado 
do mar'; 'enseada do rio grande'; 'gOlfo'; 'ponta de mar avan~ada'; 
'baia fluvial'. 

M. q. baranaguá, paranaUá e parnaguá ( q. v. ) , designa também 
un1a c1dade do Paraná. 
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PARANAPANEMA - rua. Loe. Penba (11.0 Distr., 26.ª Circ). 

ETJM. paraná (mar, rio grande) panema (inútil, emprestável, infru
t:tfero) - 'o mar inútil, imprestável'; 'rio grande ruim, sáfaro ou 
pobre de peixe'. 

M. q. paranapané e paranapanen ( q. v. ) , designa também um 
rjo entre Sao Paulo e o Paraná, afluente do Paraná. 

PARANAPIACABA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Oirc.). 

ETIM. paraná (mar) (e)piacaba == (e)pyacaba (mlrante, panorama, 
de onde se ve) - 'a vista do mar'; 'o ponto de onde se ve o mar'; 
'o miramar'. 

M. q. baranapiacaba e maranaptacaba ( q. v . ) , é nome também 
de urna serra em Sao Paulo, e foi designativo do caminho entre 
Piratinin e a foz do rio Mogi. 

I'ARANAPUA - estrada e avenida. Loe. Ilha d'J Governador (16.º 
Distr., 35.8 Circ.). 

ETIM. paraná (mar, rio grande) apu(J, (monte; ponta, cabo; ponta 
de terra) - 'o monte do mar ou do rlo grande'; 'ilha do mar'; 'cabo'; 
'pcnta'. 

Pode significar também - 'o que se ergue no mar'. 
M. q. parapua e parnapun, ( q. v.), é uma das antigas denomt

na~5es da Ilha do Governador. 

PARAOPEBA - rua. Loe. Madure1ra (10.0 Distr., 29.ª Circ.). 

E';rIM. parao(á) = parau(á) (paraguá, papaga!o) péba == pe(m)ba 
(chato, achatado, curto) - 'o paraguá [papagalo] achatado, curto 
ou acaQapado'; 'o papagafo pequcno ou cotó'. 

\ 

-- pará = mará == imará (vergOntea, vérga) opeba (fOlha chata) 
- 'a vergOntea de fOlhas chatas'. 
-- pará === (m)bará (mar) opeba (fOlha chata) - 'a fOlha chata 
do mar', 'a guapeba do mar'. 
-- pará == mará (pau, vérga, madeira) opeba == ope(m)ba(e) (que 
se quebra ou verga; esquinada) - 'o pau quebradi~'; 'a vergOntea'; 
•a madeir? esquinada'. 

Pode significar também - 'o mar ou rio de água rasa'. 
M. q. baraopeba, maraopeba, paraupema, paraopeva e paraa

peua ( q. v.), designa também um rio de Minas Gerais. 
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PARATINGA - rua. Loe. Penha (11.º DIBtr., 27.ª Circ.). Ant. " C". 

ETIM. pará == (m)bará (mar) tinga (branco) - 'o mar branco'. 
-- para == mará == imirá (madeira) t tnga (branco) - 'a madeira 
ou pau branco'. 

M.q. baratinga, maratinga e paratim (q . v.), é nome que os 
indios davam ao Rio Sáo Francisco. 

PARAüNA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. Vi-
lela e Capela. 

ETIM. pará == (m)bará (mar) una (negro) - 'mar negro'; 'o estuário 
de águas turvas'. 
-- pará == m ará == imirá (madeira, pa u) una (préto, escuro) - 'a 
madeira preta' . 

M. q. barauna, baraum, marauna, maraum e paraum ( q . v . ) , 
designa também um rio de Minas Gerai.s. 

PARIMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. Pá == Pá(b) (fim, término; acabar, fihdar) r 'ima == r 'yma 
(nao ter) - 'náo tem fim', 'náo acaba', 'o sem fim'; 'interminável". 
- ·- par(á) == m ( b)ar(á) (mar, rio grande) ima == yma (sem, náo, 
vazio) - 'sem mar'; 'náo há río caudaloso'; 'ausencia de grandes 
caudais' . 

M.q. barima, marima e paraima (q.v . ), é denomina~áo também 
de uma serra do Amazonas. 

PARNAJBA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr. , 2.ª Circ.) . Ant. Mário 
Monteiro. 

ETIM. paraná (rio caudaloso) aíba == ayba (ruim, imprestá;vel) -
'rio caudaloso, ruim', 'grande caudal imprestável'. 

Pode significar também - 'o bra9'o do mar'. 

M. q . paran.aíba ( q. v . ) . é denomina~áo também de um rio e de 
uma cidade litorA.nea do Piauí. 

P ARAOBI - rua Loe. Madureira ( 10 o D1'str 28 a e· ) Ant . ., . 1rc. . . " C" . 

ETIM. para == (m)bará (mar) obí == oby (verde, azul) - 'o mar 
azul', 'o rio [grande] verde'; 'o azul-marinho'. 

pará == mará == imirá (madeira) obí = oby (verde, azul) -
·a madeira verde ou azulada'. 

M. q . baraobi, maraobi, marobi e parobi ( q . v . ) . 

t 1 

L 
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PATU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 14.ª Circ.). 

ETIM. (u)pá (letto, cama) tü == ty (atar, amarrar) - 'amarrar rMe'; 
'amarra da maca'; 'o nó da réde'. 

Diz-se de urna variedad e de palmeira que fo mece fibras para 
cordas <le armar ou tecer rédes, o tucumá, própríamente di to . Parece
nos de origem tapuia. 

M. q . pati ( q . v . ) , designa também um rio do Rio Grande do 
Norte e povoa~oes do Rio de Janeiro e do Maranháo. 

PATURI - rua. Loe. Jaearepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Nossa 
Senhora da Pena. 

ETIM. pá (alt. de mbá, o que, aquéle que) turi == tury (bater n'água) 
- 'o que ou aquéle que bate n 'água'. 

Dlz-se no comum da 'marrequinha' ; ave híbrida de pato e 
marreca. 

Pode significar também -. 'o rio do patu ou pati [paJ.meira] '. 
M .q . paturé (q.v . ) . 

PAXlüBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. " 24" . 

ETIM. paxi ::=::. paci, qui~a pachi (casta de palmeira) iuba == yuba 
(amarelo) - 'o paxi [palmei.ra] amarelo'. 

Pode significar também - 'a árvore ou haste do paxi'. 
-- pa(u)xi (mutum da várzea) üba == yba (árvore) - 'a árvore, 
tronco ou haste do mutum' ; 'o mutunzeiro'. 

M. q . paeiuba, pachiuba; pacijuba e paciua ( q. v. ) , é nome de 
uma casta de palmeira muito comum em todo o vale do Amazonas 
(lriartea exorrhiza e espécies afins) , bem como de urna planta tu
berosa ( Crax tuberosa). 

Na antroponimia designa uma na~ao indigena que habita. o 
vale do Amazonas, próximo dos óbidos. 

\ 

PAVUNA - estrada da. Loe. Madureira ( 10.0 Distr. , 29.ª Circ.). Ant. 
Avenida Automóvel Clube - largo. Loe. Penha (11.0 

Distr., 29.ª Circ.). - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 20.ª Circ.). Ant. 
trecho da Estrada Rio do Pau. 
-- bairro na fronteira com o Estado do Rio de Janeiro. 

morro no maci~o destacado de Nazaré (Madureira-Realengo). 
rio proveniente do sitio Bom Retiro e tributário do Sáo Joáo 

de M1riti. 
-- riacho (canalizado) formado entre os morros do OUteiro Sant.o 
e Pedra do Padre e convergente para a lagoa de Jacarepaguá. 
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ETIM. (u)pav(a) (u) pab(a) (lago, lagoa, paluda) una (préto, es-
curo) - 'o lago préto'; 'a lagoa negra ou escura'. 

Pode significar também - 'a estancia negra'; 'o lugar turvo'. 

M . q . pabuna, pauna e upauna ( q . v. ) . 

PENDOTIBA - travessa. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
Travessa Adelaide. 

ETIM. pendó ==· pindó(ba) (palma, palmeira, pindoba) tiba == tyba 
(lugar, sitio, abund~ncia) - 'o sitio das p!ndobas [palmas]'; 'abun
dancia de palmas' ; 'o pindobal'. 

M.q. ptndotiba, pindoti, pindotiva, pindotuba e pindotiua (q.v.), 
é denomina~tLo também de uma localidade fluminense. 

PEQUI - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.) . 

ETIM. pi-qui == py-quy - 'o dentro'; 'interiorizado'; 'o amago'. 
Pode sign!ficar também - 'o pele suja', 'a casca imunda'; 'casca 

á..c:;pera ou espinhenta'. 

M.q . piqui (q. v.), designa urna fruta e a árvore que a produz 
(Cariocar brasi ztensts). 

Diz-se também de urna casta de marrequinhas (Amus domínica). 

PEQUIA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. pi == py (pele, epiderme, casca) quiá == quyá (sujo, 1mundo) 
- 'a pele suja'; 'a casca nojenta'. 

M. q. ptqutá e ptquijá ( q. v.), diz-se de uma árvore da familia 
das Cariocaráceas, espécie de Saponácea. 

PEQUIRJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . 

ETIM. pé (casca) qutrt == quyry (um pouquinho; delgado, franzino; 
tenro) - 'um pouquinho de casca'; 'a casca delgada ou tenra'. 
-- pé (casca) qutrt == quyry (o mole ou t enro de dentro) - 'a 
casca mole de dentro'; 'o mole do interior da casca'. 

pequi == pyquy (marrequinhas) ri == ry (rio) - 'o rio das 
marrequinhas'. 
-- pequtr (o peixinho, pequira) t == y (rio) - 'orlo dos pequiras',. 
isto é, dos 'peixinhos miúdos'. 

M. q. ptquirt ( q. v . ) ~ é nome que em sa.o Paulo se dá a urna es
pécie de tambaqul. 
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PERAQUE - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. perá == pirá {pebre) (i)qué (entrar, entrada) - 'o pebre entra'; 
'a entrada do pebre'. 

D .. z-se -do esteiro onde o peixe entra para desova e para comer'. 
M.q. perequé, piraique e piraqué (q. v.), é nessa última forma 

denomina~ao de um afluente do R:o Paraná , com nascente na Serra 
do Diabo. (V. piraqué). 

PERI - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Cire.). 

ETIM. pi-ri == pyry, s. - 'o chefe', ·o principal'. 
-- piri == pyry(b), adv. - 'pouco' , 'pequeno' ; 'minguado'. 
- - adj. - 'humilhado', 'envergonhado', 'abatido', 'corrido'. 

M.q . piri (q. v.), diz-se no comum do 'junco', e é nome de um 
personagem de fic~áo criado por José de Alencar em O Guarani. 

PERIANTA - rua. L::>c. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. IV. 

ETIM. peri == pyry (o junco) anta (duro, rijo) - 'o junco rijo, duro'. 
- - peri == pyry (junco) (y)ñatá (andar n'água ou sóbre a água, 
andar na superficie, flutuar) - 'o junc.J que corre sobre a água'; 'a 
balsa de junco'; 'a toceira de gravetos que desee com a cvrrenteza'. 

M. q. pirianta e equivalente a pi r iar ( q. v. ) , diz-se de urna casta 
de Gynerium do Campo. 

No Amazonas, dá-se ésse nome ao entulho ou touceiras de ca
narana que descem os r ios, tornando-se estórv-0 as embaria~oes. 

PERNAJJtIBUCO - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. parana (lagamar, rio semelhante ~o mar) buco == (m)buca 
(furo, buraco, brecha) - 'o furo do lagamar', 'o canal do arrecife'. 

Diz-se da brecha natural do arrecife por onde o lagamar se co
munica com o mar ou com o estuário amplo. 

M. q. paranambuco e parnabuca ( q . v . ) , é denomina~áo também 
de um Estado do nordeste brasileiro. 

PEROPABA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 D!str., 32.ª Circ.) . Ant. 
"E". 

ETIM . peró(ba) (peroba) (u)paba (lugar, tempo ~ modo de estar, 
jazid':l. ) - 'a estancia ou lugar das perobas', 'onde há perobas'. 

Pode significar também - 'o lago ou lag.Ja das perobas'. 
-- peró (modo como os indios tratavam os portuguéses) (u)paba 
(sitio, estan.cia; lago lagoa) - 'o sitio ou estancia dos J)Jrtugueses'; 
'o lago cu lagoa cos lusitanos'. 

A!.q. peropaua e peropava (q.v.). 
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PERUJPE - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. "D". 

ETIM. peru == pyru (por caminho, tomar caminho, a caminho) ipe == 
ype (ao rio) - 'a ou pelo caminho do rio'; 'o roteiiro do rio'; 'em de
manda ao rio'. 
- - peru (contr. de yperu, tubaráo) ipe :::::: ype (no rio) - 'no r.io 
dos tubaróes'. 

M. q . perutbe, ipiruipe ou piruipe { q . v . ), é denomin~áo tam
bém de uma localidade de Sáo Paulo. 

PIABANHA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.) . Ant. "B". 

ETIM. piá == piá (manchado, pintad.o) banha (corruptela de mbai, a 
cousinha, o bichinho) - 'a coisinha manchada'; 'o bichinho pintado'. 

Diz-se do peixe fluvial da familia das Caracinídeos ( M egalobrycon 
piabanha). 

M. q . apiabanha e piabcie ( q . v. ) , é denomina~áo também de 
um rio fJuminense. 

PIAJ - estrada do. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 33.ª Circ.). 

-- pron1ontório na ~aía de Sepetiba. 
- - campos alagados, compreendidos entre o vale do rio do Pontll 
e os morros da Joaquina e do Tri·unfo, em Sepetiba. 

rio canalizado que atravessa os referidos campos. 

ETIM. (a)piá == (a)pia(b) (peixe, piaba) t == y (rio) - 'o rio das 
piabas'. 

Piaí ou apiaí, diz-se também do 'pirralho', do 'menino', do 'ho
menzinho'; 'o menino macho'. 

Em Sáo Paulo é denomina~ao de um curso d'água que aflui 
para o ribeiráo Tremembé. 

PIAIBA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. "6". 

ETLM. piá == 'P1Já(a) (entranhas, íntimo, cora~o) aiba == ayba (mau, 
ruim) - 'o corac;áo ruim', 'o mau instinto'; 'individuo sem entranhas'. 

M. q. piaiua e piatva ( q . v . ) , diz-se das pessoas perversas, de 
maus sentimentos. 

PJANCó - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Quatro. 

ETIM. pi(t == (m)biá (gente) có (roc;a) - 'gente da roc;a' ; 'o roceiro'. 
- - - Pilt == (m)biá (gente) aneó == ancó(g) (pungir, magoar, ferir, 
ofender) - 'o que fere ou magoa a gente'; 'o que punge o corac;áo 
humano'; 'o pungente'. 
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piá :::::: pyá ( socegado, quieto) aneó :::::: angó( g) (desesperar, 
desatinar) - 'desasocega', 'intranquiliza'; 'inquietante'. 

Pode derivar-se ainda da piá-acu, expressando - 'entranhas 
quentes', 'estómago quente'. 

M. q . biancó e equivalente a piancá ( q. v.) , é denomina~áo de 
urna cidade e. urna regiáo da Paraiba. 

PIATA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. Quatro. 

ETIM. pi :::::: py (base, alicerce, fundamento; pé, pés) atá (forte, rijo, 
sólido) - 'a base firme', 'o fundamento ou allcer·ce sólido'; 'o pé 
seguro'. 
-- piá :::::: (m)biá (gente) atá (forte, vigoroso) - 'gente forte, vi-
gorosa'. 

Como adjetivo ezpressa ainda - ' f()r~a', 'firmeza', 'vigor', 'ri~idez'. 

PIAUJ - rua. Loe. M:éier (9.0 Distr., 23.ª Circ.). 

ETIM. piau :::::= pyau (o pele manchada, peixe) í :::::: y (rio) - 'o río 
dos paus', isto é, dos peixes de 'pele mainchada'. 

Nome de um Estado, que forma com o Maranháo a Sub-Regiáo 
Meio-Norte, e que teve como deseobridor o bandeirante Domingos 
Jorge Velho, o recha<;ador dos Pa:lmares. 

Em Sáo Paulo designou um curso d',água, afluente do Mogiguagu, 

boje chamado Sáo Luís. 

PICUJ - rila. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. pi == pyn {ir e vir, de um lado para ou tro; irrequieto) cuí == cot 
(mover-se, agitar-se, inquietar-se) - :agita-se de um Jado para 
outro' ; 'movem~ inquietos'. 

(a)pt == (a)py (couro da cabec;a) cuí (farinha, pó) (o pó do 
casco cabeludo', 'o farelo da cabec;a' - 'a caspa'. 

(a)picuí, s. - 'a rola-cabocla'. (Columba plumbea e afins). 

M. q. apicut, apicuim e picOí ( q . v . ) . 

PINDAJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. "20". 

-- ilhas da baía da Guanabara, situadas em frente e pouco dis
tante da praia de Ramos, entre suas similares do Fundáo e Bom 
Jesus. 

ETIM. pindá (anzol) ¡ == im (pequeno, miúdo) - 'anzoizinhos'; 'anzois 
pequenos' 'o canic;o miúdo'. 
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-- pindá (anzol) ái (dente, farpa) - 'o dente, farpa ou gancho 
do anzol'; 'a t:sga', 'o arpáo'. 

Como contraQáo de pindayba, diz-se do 'varal dos anzóis>. 
M.q. pi,nai (q. v . ), designa também o ouric;o ou porco-do-mar, 

pelo fato de ter os dentes aguc;ados. 

PINDAR~ - rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 34.ª Circ.). 

ETIM. pindá-r-é - 'o que é próprio do anz.ol'; 'a fisgada', 'a fisga'. 
Pode significar também - 'o anzol di:ferente', 'de outro género' 
M. q. pinaré e punaré ( q. v.) , é denominac;áo também de um 

rio do Maranháo. 

PINDAUQU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. "!". 

ETIM. pindá (anzol, gancho) ugu (grande) - 'o anzol grande'; 'a 
canarana grossa'; 'o arpao'. 

M. q . pinaugu e pindagua<;u, f oi no me de um principal dos Ta
baj aras da Paraíba do Norte, na época da Conquista. 

PINDORAMA - rua. Loe. Penha (11.0 n :.str., 2&.ª Circ.) . Ant. Ecato.. 

ETIM. pindo(ba) (a palmeira, a palma, pindoba) rama (pais, terra, 
na(}áo) - 'a terra das pindobas', 'o país das palmas'. 

M. q. pinorama ( q. v.) . 

PINHARA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "E". 

ETIM. pin(a) (raspado, esfo!ado. fisgado, engatado, enganchado) hara 
(agente da a~áo) - 'o que raspa, fisga ou engata', 'o ralo'; 'o rapa', 
'a fisga'. 

M . q . pinar a ( q. v. ) . 

PIQUIROBI - praQa. Loe. Santa Cruz (13.º Distr., 31.ª o:rc.). 

ETIM. pequir(i) (o peixinho) obí == oby (azul, verde) 'o piquiri verde 
ou azulado'. 
-- piqui == pyquy (o dentro, interior) robt == roby (azul, verde) 
--· 'azul ou verde por dentro'. 

Pode significar também - 'a tintura [azul] de pequi'. 
M.q. pequirobt e piquirbmí (q. v.), foi nome de um principal dos 

indios de Ururai, na Capitania de Sao Vicente. 
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PIRACABA - travessa. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
"10" e "12". 

ETIM. pirá (peixe) caba (gordura, óleo) - 'óleo ou gordura de pebre'. 
-- pirá (peixe) caba (que fere, pungente) - ' peixe que fere ou 
ofende', 'o peixe pungen te'. 
-- pirá (pebre) acaba (brigar com) - 'briga com peixe'; 'ataca os 
batráquios'. 

M. q. piracá, piracaua e pira vaca ( q. v. ) , designa também urna 
cidade de Sáo Paulo. 

PIRACAIA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "10" 
e "12". 

ETIM. pir.á (peixe) caia (queimado, assado, tostado) - 'o pebte quei
mado'; 'o peixe assado ou chamuscado'; 'o pescado seco'. 
-- pirá (peixe) caia == quaia (sujo, sujeira, imundicie) - 'o peixe 
sujo'. 
-- pira (pele) caia == quaia (suja, imunda) - 'a pele suja, imunda'. 
-- pirá (peixe) caia == quaia (fieira) - 'a fieira ou cardume de 
peiJre'. 

Pode .significar ainda - 'a pele queimada ou tostada'. 

PIRACAMBU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. 
Maria José. 

ETIM. pira (pele) cambu (mamar, sugar) - 'o chupa pele'; 'o suga 
pele'; 'o sanguessuga'. 
-- piracá (o peixe-fOlha) (a)mbu (nascente, vertente) - 'a nas
cente ou vertente dos piracás'. 
-- piracá (o peixe) mbu(r) (borbotar, emergir, surdir) - 'o bor
botar ou surtida dos piracás'. 

M.q. piracamu (q. v.), é um dos nomes indigenas do pebte vul
garmente chamado 'sardinha'. 

PIRACICABA - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. "2". 

ETIM. pirá (peixe) cicaba == cycaba (colheita, tomada) - 'a colheita 
ou tomada do peixe'; 'a apanha do pescado'; 'pescaria'. 

Diz-se do lugar que, por acidente natural do leito do rio, náo 
deixa o peixe passar, favorecendo a pesca. Um salto ·ou queda d'·água 
é urna piracicaba. 

M. q. piracicaua e piracic.ava ( q . v . ) ,é denominacáo também de 
um rio e de urna cidad.e de sa.o Paulo. 
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PIRACANJUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. 
"2' '. 

ETIM. pirá (pe.ixe) acan ( cabe~a) juba == yuba ( dourado, amarelo) 
- 'o peixe de cabe~a dourada'. 

M. q . piracaiuba, piracaiua, piracajuva e pi racauba ( q. v. ) , diz
se do peixe da famHia dos Cará.cidas, género Baycon, o 'douradinho', 
como vulgarmente o chamam. 

PIRACINUNGA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. pirá {peixe) cinunga == gununga == cy"!unga (zunir, soar, ba
rulho, zunido; barulhento) - 'o peixe rumorejante'; 'roncar-do
peixe'; 'o borbotar dos peixes'. 

M.q. piraQununga (q.v.) , é denomina~áo também de urna ci
dade de sao Paulo. 

PIRAGIBE - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.) . 

ETIM. pi rá {peixe) jibe == yi be (assado, cozido ; ser assado ou para 
assar) - 'o peixe assado ou cozido'; 'o peixe que se destina ao co
zido'; 'guiza.do de peixe'. 

pirá (peixe) gibe == gype (no rio) - 'no rio do peixe ou do 
pescado'. 

· Pode significar ainda - 'a barbatana do peixe'. 
M. q . pirauibe ou piragipe ( q. v. ) , f oi no me também de um va

lor oso chefe nativo potiguar. 

PIRA! - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª c .!rc.). 

ETIM. ptrá (peixe) í == y (rio) - 'o rio do peixe'. 
- - pirá (peixe) í == im {pequeno, miúdo) - 'o peixe pequeno'; 
'o peixinho'. 

M. q . piragt e pirarí ( q. v. ) , é denomina~áo também de um rio 
e de urna cidade do Estado do Rio de Janeiro. 

PIRAJU - pra~a . Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Batuira. 

ETIM. ptrá (peixe) jú == yú (espinho, agulha) - 'a espinha do peixe'; 
'o peixe-agulha'. 
-- pirá (peixe) tu == yu(b) (amarelo, dourado) - 'o peixe ama
relo ou dourado'. 

Diz-se de urna casta de peixe. 
M. q . piraiú e pirajuba ( q. v. ) , designa também urna cid.ad.e de 

Sáo Paulo. 
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PIRAJURA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 30.ª Circ.) . 

ETIM. pirá (peixe) jurá == yurá (girau, estrado, arma~ao) - 'o jirau 
do peixe'; 'a arma~áo do pescado'. 
-- pirá (peixe) jura == yura (vir, crescer a maré) - 'amaré do 
peixe'; 'o peixe que vem com a maré' ou 'a maré que traz peixe'. 

Pode significar ainda - 'o peixe que tem espinha, esplnhoso'. 
JM:.q. piraiura (q .v.). 

PIRANGA - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. pir-anga == pyr-anga - 'vermelho'; 'rubro'; 'ruivo'; 'corado'. 
'pardo'. 
- - pir == pyr (ponta, cabo) anga (alma) - 'a ponta ou cabo das 
almas>. 

lM:. q . pirá ( q . v . ) , é denomina~ao também de um rio e de urna 
cid.a.de de Minas Gerais. 

PIRATININGA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
"313". 

ETIM. pi,rá (peixe) tininga (séeio, magro; secar, a secar, ficar séeo) -
•o pelxe seco ou a secar'; 'a secagem do peixe'. 
-- pirá (pele) tininga (seco, que seca) - 'a pele seca ou ressequida'. 

M. q. P'ir.atini e piratinin ( q. v . ) , é denomina~áo também de uma 
cidade histórica de Sáo Paulo. 

PIRAPORA - rua. Loe. Madureria (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. pirá {peixe) pora (abundar, conter, haver) - 'cheio de peixe'; 
'abundante de peixe'. 
- - pirá (peixe) pora (pular, saltar) - 'o peixe que pula ou salta'; 
'o peixe pulador', senáo - 'o salto ou cachoeira do pescado'. 

Nome de urna cidade da Bahia e de um 'salto' no Rio Sw 
Francisco. 

PIRAPUA - rua. Loe. Realengo (13 .º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Con-
cilia~áo. 

ETIM. pirá (peixe) puá == pofi. (empinado) - 'o pebre empinado ou 
que se empina'. 
- - pirá {peixe) apua == apoa (cabo, ponta de terra) - 'o cabo dos 
peixes'. 

pira == 'PYTa (ponta fina) pul!, == poa (dedo) - . 'a ponta ou 
extremidad.e do dedo'; 'o dedo pontudo ou anguloso'. 

M.q . arapoa (q.v . ). 
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PIRAQUARA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. pirá (peixe) quara == cuara (buraco, maloca, cOvo) - 'o bu
raco ou cóvo dos peixes'. 

PIRAQUE - rua. Loe. Madureira (10.0 Dlstr., 28.ª Circ.) . Ant. Ota
viano da Cunha. 

rio que atravessa a planicie de Sepetiba e desemboca na bala 
de igual nome. 
-- ilha na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

ETIM. pirá (peixe) iqué (entra, cóvo, bocarra) - 'o peixe entra'; 'a 
entrada do peixe'. 

M.q. pereque (q.v.). 

PIRANEMA - travessa. Loe. Penha (11.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. pirá (peixe) nema (fétido, fedorento) - 'o peixe fétido ou 
morrinhento'; 'a catinga do pebre'. 

pira (pele) nema (fedorento) - 'a pele mau-cheirosa'. 
M . q . paranen ( q. v. ) . 

. 
PIRATINI - avenida. Loe; Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.) - rua. 

Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.) . Ant. Bela. 
ETIM. pirá (peixe) tiní == tinin(ga) (séco, secar, ficar séco) - 'o 
peixe séco ou a secar'; 'o seca'(louro de peixe'. 

M. q. piratinim e piratininga ( q. v. ) , é denomina~Ao também de 
um rio do Rio Grande do Sul. 

PIRATININGA - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 14.ª Circ.). 

ETIM. pirá (peixe) tininga (seco; secar; a secar) - 'o peixe séco ou 
a secar'; 'o secadouro do peixe'. 

M . q. piratini e piratinim ( q . v. ) , é denomina~áo de urna cida
de histórica de Sáo Paulo. 

PIRATUBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. Pirá (peixe) tüba == tyba (haver, abundar, multidáo,. jazida) 
- 'abunda.ncia, jazida ou multidáo de peixes'. 

M . q . pirq..tib'a e ptratiua ( q . v . ) . 

PIRAüB.A - rua. Loe. Sáo Cristóváo (6.0 Distr., 18.ª Circ.). 

J;TIM. ptrá (peixe) uba (ova; jazer) - 'ovas de peixe'; 'jazida de 
pebres'. 

M.q. piraua (q. v.). 
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PIRICUMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Vinte 
e Dois. 

ETIK. piri == pyry (junco) cumá (alongar-se, alongado) - 'o junco 
alongado ou que se distende'; 'a esteira ou esteiro dos juncos'; 'a 
restinga dos juncos'. 

PIRINA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. pirin(g)a -· 'a amedrontada', 'a tímida'. 
Como adj. expressa - 'trémulo', 'palpitante', 'irritante', e como 

v. trans. - 'tremer', 'palpitar', 'irritar'. 
Diz-se também do que está 'próximo', ou 'prestes'. 
M.q. piringa (q. v.), é nome de mulher entre os indios. 

PITANGUI - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. pitan == pitan(ga) (pitanga, fruta) güi == güy(r) (baixada.) 
- 'a baixada das pitangas'. 

Teodoro Sampaio admite - pitang-y - 'o rio das pitangas'. 
Nome também de urna cidade de Minas Gerais . 

PITUA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. "E". 

ETIM. pitu == (m)bytu (Vento, sópro) á {monte, alto, eleva~áo) 
'o alto ou monte do vento'; 'o picaro ventoso'. · 

(í)pí == (Y)'PY (agudo, agu~ado, ereto) tuá (talo, fuste) - 'o 
talo agu~ado'; 'o fuste armado'. 

M.q. pituam, bituá e bituam ( q. v.). 

PITUNA - travessa. Loe. Madureira (10.0 Distr.; 28.ª Circ.). Ant. 
Travessa Dois. 

ETIM. pi == py (fundo, interjor, espa~o) tuna (escurecido) - 'o inte
rior turvo'; 'o fundo ou espa~o escurecido'. 
-- pitu ·== wtu(il) (miolo) (u)na (negro) - 'o miolo negro'; 'o 
cerne escuro'. 

M.q. pitu e pitum (q. v.), diz-se no comum da 'noite'. 

PIUMBI - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. pi == py (o fundo, o e.spa~o) urnbi == un-oby (preto-azul, ar
rouxeado) - 'o fundo preto azulado'; 'o espa~o óu interior azul
-marinho'. 

pi .:::: py (fundo, espa~o) umbi == umby (longínquo, distante) 
- 'o fundo longinquo ou distante'; 'a curva do horizonte'. 
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piu(m) == pyu(m) (mosquito, piuim) umbi == umby (zoeira, 
zumbido) - 'a zoeira ou zumbido dos mosquitos'. 

Diz-se no comum de um inseto miúdo e incomodo ( Simulum 
amazonicum). 

M.q. piumi (q.v.), é nessa última forma, denominac;áo tam .. 
bém de urna cidade de Minas Gerais. 

PIUNA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. pi == 'P'JI (pele, casca) una (préto) - 'a pele, epiderme ou 
casca preta'. 

P-Ode significar também - 'o fundo ou interior turvo'. 
M. q. Piú e pium ( q. v. ) , é nome de urna Mirtácea que produz 

urna frutinha redonda e preta. 

POAQU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Tra
vessa "E". 

ETIM. pó == (m)pó (máo) agu (grande) - 'a máo grande'. 
Diz-se também da mao esquerda. 
Pode significar ainda - 'a fibra ou cipó eomprido ou grosso (a)'. 
M. q. boagu e moagu ( q. v. ) , designa também um canal que vai 

do rio Jequitinhonha ao l'lio Pardo, na Bahia. 

POATA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Cire.). Ant. 
Renato. 

ETIM. pó == (m)pó (máo; fibra) atá (duro, forte, resistente) - 'a 
máo forte, firme'; 'a fibra ou cipó duro, resistente'. 

M. q. boatá e moatá ( q. v. ) , usa-se também como nome de 
homem. 

POCATU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. "7". 

ETIM. pó == (m)pó (máo, fibra, eipó) - catu (bom) - 'a mao amiga, 
generosa'; 'a fibra boa'; 'o cipó de boa qualidade'. 

POJUCA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 

E~IM. pó == (m)pó (fibra) juca == yuca (podre) - 'a fibra pobre'; 'o 
c1pó que se deterioriza'. 
-- pó == apó (aquilo, a coisa) juca = yuca (apodreeido) - 'aquilo 
que é podre'; 'a eoisa podre'. 
-- pó (contr. de yapó, pantano) juca = yuca (podre) - 'o pantano 
apodreeido'; 'o lago poluído'; 'o palude nojento'. 
-- pó == (m)bó (fazer) juca == yuca (podre) - 'o que faz podre'; 
'o que a podrece ou polui'. 

M .q. pujuca, puiuca, poiuca, pojuco, ipojuca e puiú (q. v.). 

DENOMINA~ÓES INDÍGENAS NA , TOPONÍMIA CARIOCA 279 

PORA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Cire.). Ant. Tra
vessa Camari. 

ETIM. pora, contr., de poranga - 'bonito', 'belo', 'formoso', 'agradá
vel', 'aprazível', 'beleza', 'formosura', 'encanto'. 

M. q. morá, moranga, poran e poranga ( q . v. ) , é denominac;áo 
também de um território federal. 

PORANGA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Ca
minho do. 

ETIM. por = (m)bor (fazer, que faz) anga (figura, aparencia) - 'o 
que faz figura', 'o que dá aparéneia'. 

Como adj. expressa - 'belo', 'lindo', 'formoso', 'agradável'; 'grato', 
'aprazível', e como v. intr. - 'ser grato', 'agradar', 'comprazer'. 

M. q. bOranga, moranga, borá, mora e porá ( q. v.). 

PORANGABA - rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 34.ª Circ.). 

ETIM. porá-ngaba - 'a beleza'; 'a formosura'; 'o encanto'. 

M. q. morangaba e poranguá ( q. v. ) , é denominac;áo também de 
urna vila do Ceará. 

POREJl!IA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 4.ª Circ.). Ant. Vinte e 
Cinco. 

ETIM. por(a) (gente) e(y)ma (neg. sem, nao; vazio) - 'sem gente'; 
'sem viva alma'; 'deserto'; 'd1espovoado'; 'sertáo'. 
-- pó = (m)pó (cipó) rema (fedorento) - 'o cipó fedorento'. 

M.q. poreima e porena (q. v.). 

POTENGJ - rua. Loe. Tijuea (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. poti-= potyn (camaráo) gí == g'y (rio) - 'o rio dos camaroes'. 
Pode significar também - 'o rio dos residuos ou das fezes'; 

'o rio poluído'. 

M. q. potingí e potigí ( q. v . ) , é denomina~áo também de um rio 
do Rio Grande do Norte, donde o gentilieo dos naturais daquele Es
tado. (V. Potiquara). 

POTERI - rua. Loe. Sao Cristóvao (6.º Distr., 21.ª Circ.). Ant. Diva. 

ETIM. poti == potyn (camarao) ri = ry (rio do) - 'o rio dos ca
maroes'. 
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-- pó == (1n)pó (fibra, cipó) teri == (e)tery (nao grande, náo ver
dadeiro, inauténtico) - 'a fibra náo grande ou inautentica'; 'o cipó 
fraco ou curto'. 

Pode significar também - 'a jazida dos cipós' ou 'onde estao as 
fibras'. 

Equivalente a potingí e potiní ( q. v.). 

POTI - travessa. Loe. Laranjeiras (3.º Distr., 8.ª Circ.). 

ETIM. poti - 'o escremento'; 'o residuo', 'as fezes'. 
potyn - 'aspas', 'farpas', 'hastins', 'antenas' [dos insetos]'. 

Nome que em tupi se dá ao 'camarao'; foi apelidativo de um 
farn.oso nativo brasileiro. 

M.q. potin, moti e motim (q. v.), é denominagá.o também de 
um rio ·do Piauí, afluente do Parnaiba, com o qual forma a mesopo
tamia onde .se erigiu a capital daquele Estado. 

POTIGUARA - rua. Loe. Jacarepagua (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Cosme dos Reis. 

ETIM. potí == poty(n) (camarao) guara == uara (que come, comedor) 
- 'o comedor de camarao'. 
-- poti (escremento, fezes) guara (que come, comedor) - 'o co-
medor de fezes'; 'os que comem eseremento'. 

Nome atribuido a um genti-0 da Paraiba, que se notabilizou nas 
guerras de conquista do século XVI. 

A segunda versa.o (comedor de escremento), é explicada por ser 
costume entre os indios chamarem os contrários por apelidos pejo-
rati~os. · 

M. q. potiuara e potigoara ( q. v.), é genti.I.ico dos naturais do 
Rio ·Grande do Norte. 

POTIRA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Gene
ral Benjamín Constant. 

ETIM. poti-ra ou po-tira == mbotyra, s. - 'a flor'. 
M. q. botira e motira ( q. v. ) , a dota-se como nome de m ulher. 

PROPRIA - travessa. Loe. Méier (9.º Distr., 22.ª Circ.). Ant. Jp-
. rusa. 

ETIM. poropiri == poropyri (aproximado de; vizinho, colateral) á 
(gente) - 'apr.oximado da gente'; 'gente vizinha'; 'os colaterais'. 
-- popiá == (m)bopiá, s. - 'estilete', 'agulháo', 'ponta', 'punhal', 
'dente de cobra', 'acicate'; 'o que pica ou fere com a ponta'. 

/ 

DENOMINA<_;ÓES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 281 

-- poropir == poropy (governado, prescrito) iá (contr. de ihara, 
yhara, o que manda, faz ou pratica) - 'o que manda governar'; 'o 
que governa ou prescreve'. 

PUCURUJ - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. pucu (longo, comprido, extenso, dilatado, demorado) ruí == roy 
(frio, inverno) - ' frio demorado', 'o inverno prolongado'; 'o ano 
invernoso'. 

M. q. pucuroí ( q . v. ) . 

PU RUS - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 24.ª Circ.). 

ETIM. por-ú - 'gente que devora'; 'povo caníbal'; 'o antropófago'. 

M. q. porus ( q. v. ) , designa também um rio do Amazonas e 
urna na~ao indígena da regiao que lhe tomou o nome. 



Q 

QUA~AIM - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 29.ª Circ.). 

ETIM. quara == cuara (buraco, furo) im == í (pequeno, pouco) -
'o buraquinho'; 'a covinha'; 'a poca'; 'o furo raso'; 'a cacimba'; 
'agua pouca'. 

M. q . . coarim, coarai, coaraim, cuarim, cuarai, cuaraim e quarai 
(q. v.), é denominacáo também de um rio entre o Brasil e a Repú
blica Oriental do Uruguai. 

QUATIARA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
Mafada . Idem em Madureira (10.º Distr., 28.aclrc.). 

Ant. "33". 

ETIM. quatiá == cuatiá (riscar, pintar, escrever) (h)ara (suf. part. 
onom, agente da ac;áo) - 'aqu~le que risca ou escreve'; 'o que pinta 
ou desenha'; 'o escritor', 'o escriváo'; 'o pintor', 'o desenhista'. 
-- quatiar(a) == cuatiar(a), v. trans. - 'riscar', 'pintar', 'escrever', 
'desenhar'; s. - 'riscas', 'pintura', 'desenho', 'escrita', 'escrito'; ger. 
sup. do v. - 'a escrita', 'a letra', 'a inscricáo', 'a garatuja'. 

M. q. coatiara, cuatiara e quatiar ( q . v. ) . 

QUATIS - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Clrc.). 
Ant. "16". 

ETIM. quá == cuá (dedo, dedos) ti (riscar, puncar, arranhar) - 'risca 
com os dedos'; 'pune a ou arranha com as patas'. 
-- quá(r) == cuá(r) (o que fura) ti == ty (ponta, fucinho, nariz) 

'fura com o nariz'; 'faz buraco com o fucinho'. 
Pode significar ainda - 'focinho ou nariz ponteagudo'. 
Teodoro Sampaio admite - quati - 'o que é listado ou Ianhado', 

'o que traz riscas no corpo'. 
M.q. coati e cuati (q. v.), é nome comum aos carnivoros da 

familia dos ProciOnidas, género Nasua. 
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QUAXIMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. quá(r) == cuá(r) - (o que é buraco; furado; óco) xima 
chyma == cyma (liso, roliºo) - 'liso e óco'; 'furado e roligo'; 'a 
taboca'. 
- - qua == gua (que, o que) xima == cyma (liso, roligo, alizado) -
'o que é liso ou roli~o'; 'o alizado ou alizador'; 'lustroso'; 'que aliza'. 

Pode significar ainda - 'o buraco escorregadio'. 
M. q. guachima, guacima e quacim.a ( q. v. ) , diz-se de urna árvo

re e da fibra lisa e sedosa que da mesma se extrai (Uruna lo·bata). 

QUIMARU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. da 
Serra. 

ETIM. qui-maru == quí-m (b) aru ou qui == m (b) uru - no me de urna 
planta herbácea de fólhas remiformes, verde escuro e levemente pi
losas, cuj o leite é usado na cura de doengas de olhos. 

M.q. quibaru, guimaru e quimbaru (q. v.) . 

QUIRIRIM - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Estrada dos Macacos. 

ETIM. qüyrirí, adj. - 'silente', 'calado', 'silencioso', 'macambúsio'; 
v. intr. - 'calando-se', 'silenciar', 'guardar silencio'; •ser deserto ou 
solitário'. 

M. q. quirirí ( q. v. ) , é nome também por que eram chamados 
os indios Carlris. 

QUIROA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. "142". 

ETIM. qüi == qüy (ponta, bico, extremidade) roá (levantado, erguido. 
saliente) - 'a ponta levantado'; 'o bico erguido'. 
-- qüi ==· qüyi (chuva, chover) roá (cair com) - 'cai coma chuva'. 

M. q. quiruá ( q. v.), designa no comum o ourigo, urna casta de 
peixe espinhoso e um lindo espécime de pássaro da mata litoranea 
do Brasil meio-oriental, da família dos Cotíngidas (Cotingamaculata). 

QUITEMBU - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "29". 

ETIM. qüi == qüyyi (pimenta) tembu (comida, de comer, alimento) 
- 'comida de pimenta'; 'alimento picante'. 

M.q. quitemu e quetembu (q. v.). 

QUITITE - estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. quiti == quyti (cortar, aparar) tí == tyn (extremidade, ponta, 
bico) - 'o bico cortado'; 'a ponta aparada'; 'o rombudo'. 

11 
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quiti == quytí (cortar) te == ete (de fato, deveras) - 'corta 
de fato'; 'deveras afiado'; 'a navalha'. 

M . q . quititi ( q . V • ) • 

QUITO - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.) . Ant. Equador. 

Do kichua - kitu - 'a pomba'. 
Durant, apoiado em Mossi, dá o significado de - 'emigrado'. 
Nome da capital da República do Equador. 



' ll 

R 

RORAIMA - pra~a. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.) . 

EnM. roroi == roroy (gelado, invernoso) (i)má == (y)má (outrora) 
- 'outrora gelado ou invernoso'. 
-- ro(i) == ro(y) (gélo, gelado, invernoso) roimá == roymá (conter 
ou cons.evar de longa elata) - 'conteve gelo ou conservou-se gelado 
por muito tempo'; 'foi outrora chuvoso'; 'onde o inverno foi longo'. 

ro(i) == ro(y) (inverno) roima == royma (sem frio) 'inverno 
sem frio'. 

Levi Cardoso faz derivar a palavra do caribe róro (papagaio) 
íma (pai) - 'o pai dos rOros', isto é, dos papagaios assim chamados. 

Moacir Silva admite - roro (verde) imá (serra, monte) 
'serra ou monte verde'. 

M. q. roroima e roroimá ( q. v. ) , designa também urna serra do 
Amazonas, situada ao norte do Rio Negro com penetra~ao na fron
teira do Brasil com a República da Venezuela. 
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SABARA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. sá = egá (ólho, olhos) berá == (m)berá(b) (brilhante, fulgenre) 
- 'os olhos brilhantes ou fulgentes'. 

Por analogia, diz.-se da 'esmeralda'. 
-- sá == eQá (olhos) bará == (m)baraa {enférmo, doente) - 'olhos 
enfermos', · 'enf·ermidade dos olhos'; 'a cegueira', 'a tracoma'; 'olhos 
remelentos'. 

Pode significar também - 'relance d'olhos', 'relampejo'. 
M. q . saberá, samará e sauará ( q. v. ) , é denomina~á.o também 

de urna cidade de Minas Gerais. 

SABAUNA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 26.ª Oirc.). Ant. Edite 
Fontoura. 

ETIM. sá = ega (olhos) abá (homem, individuo) una (préto, escuro) 
- 'o homem de olhos negros'; 'o individuo de olhos escuros'. 

Pode ser também corruptela de - tamba-una, expressando -
'a concha preta' - a'lusáo a urna espécie de molusco de água doce. 

No caso de ser contra~áo de - sabiá-una, dlz-se do 'sabiá préto'. 
M. q. sauauna e eqabauna ( q. v. ) , é denomina~áo também de 

urna cachoeira no rio Tieté, em Sáo Paulo. 

SA.BOGJ .- rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.3 Circ.). Ant . . Major 
Lacerda e V.ilagrand Cabrita. 

ETIM. sá == egá (olhos) bogí == (m)boyi (fixo, paiad.o; terno, com
passivo) - 'os olhos parados ou fixos'; 'o olhar terno, compasslvo'. 

Teodoro Sampaio admite - gapo-g-y - 'o rio dos sapós'. 

SACOPA - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). Ant. "I". 

ET1M. sacó-gocó (a ave, socó) pá (batida, pancada) - 'a pancada 
ou batida dos socós', isto é, da Ardea Scapularis brasiliensis, ave cico
niforme que tem por hábito esconder o corpo debaixo d'água, mos
trando apenas a cabeQa e parte do longo pesco~o, dando, assim., a 
idéia de urna cobra surgindo a superficie. 
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-- socó == gocó (a árdea, socó) paá (lama, atoleiro, lama~al; ata
lar-se) - 'o atoleiro ou lama~al dos socós'; 'o socó atolado' ou 'que 
se atola'. 

M.q. socopá e sacopan (q. v.), foi antiga denominaºáo da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, em cujas prox~midades se fizeram, ao tempo de 
Estácio de Sá, as primeiras planta<;oes de cana e se estabeleceram os 
primeiros engenhos de a~úcar em terri tório carioca. 

~....,...-- ... 
SA<;U - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.) . Ant. "7". 

ETIM. sá == ega (olhos) (a)gu (grande) - 'os olhos grandes'; 'o olhudo'. 
-- sá == egá (olhos, olhar) gu (inquieto, bolic;oso) - 'os olhos in
quietos ou bulic;osos; 'o olhar intranquilo'; 'olhos vivos, espertos'. 

No caso de ser oblitera<;áo de - ga-cy, designa o 'colibrí', o 'beija
flor', dizendo-se também de um duende da mitologia brasilíndica. 

M.q . sassu ou sacy (q .v.). 

SAI - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. sá == egá (olhos) í == y (água) - 'água dos olhos'; 'as lágri
mas'; 'olhos lacrimejantes'. 

saí == gaí, adj. - 'estendido', 'destendido'; v. - 'estender-se', 
'd.istender-se'; 'passar'; 'ir além'. 

Pode significar também - 'olhos esbugalhados'; 'o que olha ou 
fixa o olhar'. 

M.q. sarí (q.v.), designa no comum urna ave do genero Tanagra. 

SAICA - prac;a. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. sai == gai (apenas, somente) cá == ca.n(g) (cabe<;a) - 'é cabega 
só', 'cabe<;a apenas'; 'o cabe~udo'. 

Diz-se de urna casta de peixes carnívoros de água doce, perten
centes a familia dos Caracídeos, géneros Acestrorhamphus, Acestro
rhincus, etc. 

Teodoro Sampaio admite - iga-icang - 'o galho séco'. 
M. q. saicanga e saican ( q. v. ) , é denominagáo também de urna 

campina do Rio Grande do Sul. 

SAIOBJ - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. General 
Osório. 

ETIM. sai == egai (olhinhos) obi == oby (verde, azul) - 'os olhinhos 
verdes ou azuis'. 
-- sai == egaí (a ave, saí) obí = oby (azul) - 'o sai azul'; 'o azuláo' 
- alusáo a casta de ave. 
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SAIQU1 - pra<;a. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. sa == ecá (olhos, olhos) iqüi == yqüy (gotejante, lacrimejantes) 
- 'olhos lacrimejantes, rasos d'água'. 
-- sá == eg.á (olhos) iqui == equi (entrados, encovados) - 'os 
olhos encovados ou profundos'. 

SAMAMBAIA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. 
' "22". 

ETIM. sama == gam(b)a (corda, liame) mbaia (tecido, esteira, tran<;3.\, 
tranc;ado, emaranhado) - 'o tran<;ado de cordas'; 'cordas entrela
<;adas ou emaranhadas'; 'a esteira ou tecetura de cordas'. 

Diz-se da planta da família das Bromeliáceas, género Felix her
bácea e afins, a que chamam vulgarmente 'barba de velho'. 

M. q. samamaia e sambambaia ( q. v. ) , é nome também de loca-
1idade do Estado do Rio de Janeiro. 

SAMBAETIBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
"Seis". 

ETIM. saimbé == gaimbé (a planta da lixa) tiba == tyba (sitio, lugar, 
abunda.ncia) - 'o sítio ou lugar da saimbé [planta]'; 'abundancia 
de fólha lixadeira'; 'o saimbezal' - alusáo ao arbusto freqüente nos 
capoes e capoeiras, dito também caimbé, cujas fOlhas ásperas, em 
secando, servem de lixa para alisar madeira e arear objetos metállcos. 

M. q. samaetiba, samaetuba, samaetiua, samaetiva; sambetiba, 
!arnatuba, samativa; sambetiba, sambetuba, sambetiua, sambetiva; 
sambaetuba, sambaetiua, sambaetiva ( q. v. ) . 

S.AMBAIBA - rua. Loe. Leblon (5.º Distr., 11.ª Circ.). Ant. trecho 
da rua do Pau. 

ETIM. samba == gamba (corda. transa, paineira) íba == yba (árvore) 
- 'a árvore da corda ou da transa'; 'a paineira'; 'o paneireiro'. 

M. q. sambaúba, sambaiua, sambaiva, samatba, samauba, sa
maiua e samauva (q . v.), diz-se do 'cajueiro bravo', ou mais prO
priamente, da Curatela sambaiba, planta de cujas fibras se tecem 
cordas e a que chamam também caimbé ( q. v.) . 

Admite-se a palavra também como corruptela de Tambaíba, 
significando - 'pau ou árvore dos mariscos'. 

SAMBÉ --1 rua. Loe. Santa Cruz (15.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. Es-
/ trada "6". 

ETIM. sam (a J == gam (a) (corda, transado) bé == ( m) bé (achatado, 
aca~apado) - 'a corda ou cipó chato'; 'o tranc;ado ac~apado' -
alusáo a 'peneira'. 
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No caso de ser contrac;áo de saimbé (q. v.), expressa - 'alisar', 
'esfregar', 'bulinar', 'lixar', dizendo-se entáo da planta cujas fólhas 
grandes e ásperas quando sécas servem de lixa para alisar madeira 
e arear objet'os metálicos. 

Teodoro Sampaio admite - t.aimbé - 'o cume', 'o alcantil'. 

M. q. samé é equivalente a caamb.á ( q. v.), é topónimo também 
no Estado do Rio de Janeiro. 

SAMIM - rua. Lo~. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. Quatro 
e Quarta. . ' 

ETIM. sam(a) == gam(a) (corda) im = í (pequeno, miúdo, pouco, 
' fino) - . 'a cor:da pequena', 'a cordazinha'; 'o fio', 'o cordáo', 'o 

barbante'. 
.. sá == (e)ga (olhos) mí == m.ü (inquieto, bolic;oso, piscante) -

'olhos inquietos ou bolic;osos', 'olhos trémulos ou que piscam'. 
_ __.. sá = (e)ga (olhos)' mim == 'mí (pequeninos·, miudinhos) - 'os 
olhos pequ.eni.nos ou miudinnos'. 

' 
M. q. sami, sambim, samaim, sum.aim ou egamim ( q. v.). 

SAPE - estrada, largo e rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

co.lin~, situada a oeste da serra da Misericórdia, e·m !rajá. 
-·-, - · brac;o do rio Guandu que atravessa os· distritos de Realengo e 
Campo. Gr.ande, após 'fazer apreciável entalhe nas formac;oes vulca.
n:icas do macic;o Marapicu-Jericinó. 

1 

E~IM. sá-pé == (e)ga-peé - 'aiumiar', 'que alumia', 'alumi.ador'; 'aque
cer', 'aquecedor'. 

sá-apé ==· (e)gá-apé - ~ver caminho', 'clarear a estrada'. 

M. q. egapé, egapé e sapé ( q. v.) , diz-se da gramínea ( Saccha
rum sape); ·a palha de que se serve o nosso caboclo para cobrir o 
seu teto e como material para fa.cho destinado a ilunlinacáo. 

Em algumas partes dá-se esse nome aos vegetais secos nas ca
poeiras. 

SAPOPEIVIA - rua. e estrada. Loe. Madureíra (10.º Distr., 31.ª Circ.). 

tributário do río Pavuna formado nas imedíac;oes do Campo 
dos Af onsos e coletor dos ríos Meírínho e Caildeireiros. 
-- antigo povoado que evoluiu para a atual localidade suburbana 
de Deodoro. 

ETIM. sapó == gapó (raíz) pema == pem(b)a (esquinado, anguloso) 
- 'a raiz esqninada ou angulosa'. 
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-- sapó == ~apó (raiz) pema == pem(b)a (entrela~ado, transado) 
'raízes transadas ou entrelac;adas'. 
M. q . sapopemba, sapupemba e sapupema ( q. v.), diz-se da raiz 

chata e faceada, disposta em forma de paredes, como a das ga.me
leiras. 

Na ictiología designa um peixe da familia dos Carácidas (Gas
teropelucus sternicla) . 

SAPUCAt - pra~a e rua. Loe. Santa Cruz (15.º Distr.,37.ª Circ.). 

ETIM. sapuca(ia) = gapuca(i) (a sapucaia, árvore e fruto) í = y . 
(rio) - 'o rio das sapucaias'. 

sapuca(ia) == capuca(i) (sapucaia) í == im (peqU;eno, pouc9) l 

- 'a sapucainha'; 'sapucaia pouca'. 
Nome comum a plantas diversa~ das familias Flacurtiá~ea, Le

guminosa-Cesalpinácea e Euforbiácea, gen eros Carpotroche brasili- ~ 
en~is, Caosia Zaevigata e Mabea angustifólia - o 'canudo-de-pito.', 

·como vulgarmente é chamada. '· 
M. q. sapocaí ou sapucaim (q. v. ) , é nome · também de 

em Minas Gerais. 
' 

SAQUAREMA - rua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

.ETIM. saquá == ~aquá (o marisco, sacuá.) rema (fedorento; mau chei• 1 
1 

i;o) - 'o sacuá fedorento'; 'o fedor' ou arag.em mau-cheirosa de 
marisco'. ' 
-- sacoi = gacOi (o macaquinho, sagui) rem.a (fedor, fedorentO) 

'o sacoi [bítgio] fedorento'; 'o sagüi que cheira mau'; 'o fe(lor 
de macaco'. 

Diz-se da guariba ( H epale). 
Em documentos dos séculas XVII e XVIII leém-se saeoarema é 

1sacuarema, pelo que se supóe mais acertada a primeira etimologia. 

M. q. sacoarema, sacuarema, saquerema ou sócoirema ( q. v. ) , é 
nome também de lagoa e cidade do Estado do Rio de •Ianeiro., 

SARANDJ - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 

E'l'IM. saran == ga(ra)rá (deslizar, escorregar, res~alar) dí == dy(b) = 
ty(b) (lugar, sitio) - 'o lugar do resvalo ou do escorrega'; 'o res
valo', 'o desfiladeiro'; 'o cháo lodoso'. 
-- saran == gará (a planta euforbiácia) dí == dy(b) ·= ty(b) (sitio) 
--- 'o sitio do sará' - alusáo ao lugar onde é frequente o arbusto do 
genero Phyllanthus sellowianus, que brota no limo das pedras em 
ambientes úmidos. 
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M. q. saranaiba, sarantiba, sarantiua e sarantiva ( q. v. ) , diz-se 
também das longrinas sObre as quais se faz rolar a madeira cor
tada na mata. 

No sul do país dá-se ainda esse nome as terras estéreis e as 
ilhas pedregosas. 

SARAPUt - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 'l.ª Circ.). 

-- rio da bacia da Guanabara, formado na encosta setentrional 
da Serra do Bangu e que teve influencia decisiva na conquista e 
povoa~áo dos territórios fluminense e carioca. 

l!:T1M. sarapu == Qarapó (a angula, peixe-faca) i == y - (rio) - 'o rio 
das enguias ou do peixe-faca'. 

M.q. sarapot e sarpuí (q.v~). 

SARAVATA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Circ.). 

-- llhota, dita também dos Camaróes, situada a sueste da Ilha do 
Governador, na baia da Guanabara. 

ETIM. sá == (y)Qa (a formiga) ruá == ruá(b) (o que traz, tem ou 
contém) atá (fogo) - 'a formiga de fogo'; 'a i~á que queima'. 

Diz-se de uma casta de formiga vermelho-escura e graúda, da 
sub-familia das Campanotidas (Campanothus renggery), cujo con
tacto coma pele provoca uma ardeneia semelhante a da queimadura. 

M.q. sarauatá e saraguatá (q.v.). 

SARIEMA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). Ant. Manuel 
Lima. 

ETIM. sari(a) == qari(a) (crista) ema == ama (em pé, hirto) - 'a 
crista armada ou emproadas. 

M.q. sariama (q. v.), diz-se da grande ave pernalta da fanúlia 
das Carié.midas (Cartama cristala), eneontradi(;a nos descampados 
do interior. 

SARUa - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. sarü == (e)cary (menina dos olhos, pupila) é (sair, saliente, 
exteriorizado) - 'pupilas salientes'; 'olhos esbugalhados'. 

M.q. sarté (q. v.), diz-se no comum da 'guariba' ou 'gambá', e 
também da 'espiga de milho eom poucos gráos'. 

SAüNA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 37.ª Circ.). 

i.TIM. sá == (e)Qa (olhos) una (préto) - 'os olhos pretos'. 
Nome de um peixinho de mar de olhos lilazes; a 'tainha', a que 

chamam também 'azeiteira'. (Mgil brasiliensis). 

j, 
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1 SEPETIBA - estrada, praia e travessa. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 

L 34.ª Circ.). 
- enseada eompreendida entre a foz do r io Itaguai e a barra de 
G'uaratiba. 

1 
morro rente a praia de - ao qual se ligam os cascalhos da 

ilh~ da Pescaria. 
- - ant~ ga zona pesqueira evoluida para o povoado que se desen
volveu ao fundo da baia de Santa Cruz de Angra dos Reís, por onde 
outrora se embarcava para a Europa o pau-brasil cortado nas matas 
da regiáo. 

ETIM. sapé == (e)<;ape (a gramínea, sapé) tiba == tyba (lugar, sitio; 
abundancia) - 'o sitio dos sapés'; 'o sapezal'. 

M . q. sapetiba, sapetiua, sapetiva, sapetuba, sepetiua, sepetuva, 
sipitíba, sipitiva, sipituba ( q. v.). 

SERJIPE - ·rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 17.ª Circ.). 

- - antiga denomina~áo da ilha de Villegaignon, onde se instalou 
o Forte de Colligny, que serviu de sede ao govérno temporário da 
Fran~a Antártica. 

ETIM. siri == cyry (o crustáceo, siri) gipe == gy-pe (no rio) - 'no 
rio dos siris'. 

M.q. serijipe, sirijipe e sirjipe (q. v.), designa também um Es
tado do Nordeste, tomado do rio em cujo vale se estabeleceram os 
seus primeiros povoadores. 

SERINHAEM - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 29.ª Cire.). Ant. 
"M". 

ETIM. siri == cyry (siri) nhaem == ñae (vaso, bacia, panela) - 'a 
bacía, vaso ou panela dos siris'. 

Diz-se cto viveiro ou covo onde os cristáceos se refugiam. 
M . q. serinaem e si rihaem ( q . v. ) , é no me também de rio e ci

dade de Pernambuco. 

SERNAMBETIBA - rua. e praia. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 19.ª 
Cire.). 

pontal monolítico cónico situado na praia de - em Jacare
paguá. 
-- antiga ilha em frente a praia de -
- - campos e alagados na extensa bacia formada pelas vertentes 
fluviais e pluviais do maci<;o da Pedra Branca e do seu contraforte 
meridional. 
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ETIM. sernambi (conchas de mariscos, sambaquis) tiba == tyba (lugar/ / 
sitio, abundancia) - 'o sitio das conchas [de mariscos]'; 'o lugr 
dos sambaquis'; 'o concheiro'. · 

M. q. sernambitiba, sernambitiva, sernambitiua, sirnambitiba, s; r
nambituba e sirnambetiva (q. v.), é denominagao também de ryos 
da. Bahia e do R!o de Janeiro. j 

1 .. 

SERNAMBt - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. 
Beco Carvalho. 

ETtM. sér-nambí == cér-namby ~ 'o que é próprio de orelha'; 'o or
namento'; 'brincos'. 

M. q. sirnambí e serha1nbf ( q. v.), diz-se das conchas do crus
tácio dos qua!s se serviam os indios para f azer seus ornatos. 

SIBAüNA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Dorica e Odorica. 

ETIM. sibá == cybá (testa, fronte) 1.lna (negro) - 'a testa ou fronte 
negra'. 

No caso de ser contrac;ao de igaiba-una, expressa - 'o formigao 
negro'. 

M. q. sebaúna e sibuna ( q. v. ) . 

SINIMBU - ·rua. Loe. Sao, Cristová:o (6.º Distr., 18.ª Circ.). 

ETIM. sin -:---- cyn (brilho, lus~ro, cintilagáo) bu == (m)bu (rumor, 
soar) - 'rumoreja brilhando'; 'o que sOa cintilando'; 'a trovoada 
acompanhada de relampad0'. 
-- sin == syn (brílho, lustre) (m)bu (emitir) - 'o que· emite brllho 
ou cinttlac;oes'. 

Diz-se no comum do 'cameliáo' (Iguana tuberculata). 
N om-e nobiliárquico de um ministro do Império; visconde 

SIRICI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "S". 

ETIM. siri == cyry (recuar, andar para traz) cí == cyi ( escorregar) 
'eseorrega para traz'; 'resvala a ré'. 
-- siri ·== cyr1J (escorregadio) cí == cy (liso, brunido, lustroso) -
'liso, lutroso e escorregadio'; 'o limo que brilha'. · 

M. q. sericí ( q. v. ) , diz-se no com um dos planos inclinados e 
lodosos e das encostas escarpadas. · 

SOCA - estrada da. L<;>c. Jacarepaguá (12 .. º Distr., 30.ª Circ.). 

ETIM. soca == gooca, s. - 'a lagarta', 'a larva [da borboleta]'. 
A-1.q. Sü~ca (q.v.). 
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1 

SOR! - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.'ª Circ.) . Ant. 
~ ''~2''. 

FTIM. só == goó (caga, fera) rí == ry (rio) - 'o rio da caga ou das 
feras'. 
' \ No caso de ser corruptela de guuriri, é nome indigena do nosso 
bem-tivi, perseguido de gavioes (Pitangus sulfuratus). 

' 

SORIMA - estrada. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.) . Ant. Estrada 
do Isidoro. 

ETIM. só == goó (bicho, animal, fera) rimá == r'ymá (amarrado; 
amontoado) - 'o bicho ou fera amarrada'; 'os animais amontoados'. 
- só == coó (carne) rima (enfeixada, enfardada) - 'a carna en
fardada'; 'o fardo ou pacote de carne'. 

SUQUARANA - avenida. Loe. Realen~o (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 
"7". 

ETIM. suguá == googu.á (veado manso, a cabra) rana (falso, parecido) 
- 'o que· se assemelha ao veado manso'. 

M. q. soguarana ( q. v. ) , diz-se de um animal carniceiro da' fa
milia das Félidas (Puma concolar concoz.ar); a 'on~a parda', pro
priamen te di ta. 

SUMARÉ - rua. Loe. Tijuca · (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

- -- estrada. Loe. Laranjeiras (3.º I>istr., 8.ª Circ.). 
-- morro integrante da serra da Carioca (maeic;o da Tijuca). 
-- ponto pitoresco da Cidade. 

ETIM. suma-ré == <;umá,-ré - 'a ligadura'; 'o que· se de'stina a ligar'. 
Diz-se da conhecida orquídea ( Lyctopodium Glutintfera), tam

bém chamada 'rabo-de-tatu', da qual s~ extrai um sumo viscoso usa
do no fabrico de instrumentos de cordas. 

SUMAUNA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr.. 27.ª Circ.). Ant. 
Luisa Carvalho. 

ETIM. suma == gama (corda, cipó) ~na (negro, escuro) - 'a corda 
negra'; 'o sipó escuro'; 'a samaiba de fibra escura'. 

M. q. samaúma e sambauna ( q. v. ) , diz-se de urna árvore da 
familia das Bombacáceas (Ceiba pentandra), peculiar a flora ama
zonense. 

su·RUBIM - rua. Loe. Penha (10.0 Distr., 25.ª Circ.). 

ETII!f-. suru == guru (escorregar, que escorrega, deslizar, atolar-se) 
bim == (m)bym (fundo, fundura) - 'escorrega para baixo'; 'atola
la-se no fundo'. 
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__ suru == guru (liso, escorregadio) bi == 'PY (pele) - 'pele lisa / 
ou escorregadia'. ~ 

No caso de ser corruptela de goó-r-oby, expressa - 'o de carne 
azur, senáo 'o bicho azulado'. 

M. q. surubí, surumim e sorubim ( q. v. ) , diz-se de um peixe de 
água doce da familia das Siluridas (Pseudaplaty,stoma corruscam), 
a que no Sul dáo o nome de jaú, e considerado um dos maiores dSl 
nossa fauna fluvial. 

SURUt - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. suru == goo(ru)rú (sururu, mexUháo) í == y (rio) - 'o rio dos 
sururus ou mexilhoes'. 

Pode significar também - 'a termiteira [casa de cupim]'. 
M. q. sururuí e sorut ( q. v. ) , é nome também de rio e cidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 

' ' 
T 

TABA! - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. "J". 

ETIM. taba (aldeia, povoa<;áo, arraial) í == im (pequeno, pouco) -
't'. aldeola'; 'o pequeno povoado', 'o pequeno arraial'. 
-- taba (aldeia) í == y (rio) - 'o rio na aldeia'. 

M.q. tauaí ou tabagí (q. v.). 

T ABAJARAS - ladeira dos. Loe. Botafogo ( 4.º Distr ., 10.ª Circ.). 

ETIM. taba (aldeia, povoa<;áo, sitio; povo) j .ara == yara (senhor, dono, 
chefe) - 'o senhor da aldeia'; 'o que domina a povoa<;áo'; 'o dono 
do sitio'; 'o chefe do povo'; 'o principal da taba'; 'o morubixaba'. 

Diz-se também do 'aldeáo', daquele que 'é da aldeia'. 
M. q. tabaiara e tauaiara ( q. v. ) , designa os in di.os tupis que 

denominaram a serrada Ibiapaba nos limites do Piau1 com o Ceará. 

TABAPUA - estrada. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Caminho do Encanamento. 

ETIM. taba (povo, aldeia) puá == puama (levantar-se, antepór-se; as
saltar) - 'o povo desperto ou que se levanta'; 'a aldeia em pé de 
guerra'; 'a taba assaltada'. 
-- taba (aldeia) apuá (redondo, esférico, circular) - 'a taba [al
deia] redonda, em forma de circo'. 

taba (aldeia, povoacáo, povo) puá == po(h)á (enfeitada, em 
festa) - 'a aldeia em festa'; 'a povoagáo engalanada'; 'o povo re
gorgitante'. 

M.q. tabapuama e tauapuá (q. v.). 

T ABATINGA - pra<;a. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.) . Ant. "A". 

ETIM. tabá == tauá (barro, argila) tinga == tynga (branco) - 'o 
barro ou argila branca (o)'; 'o barreiro de argila alvacenta'. 

Diz-se de um tipo de argila sedimentar, mole, untuosa e com 
certo teor de matéria organica, da qual se servem as mulheres indias 
do Pará para pintar cuias. 
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M. q. tabatí, tabatim e tau,atinga ( q. v. ) , é denominaºáo tam
bém de povoaºáo do Amazonas, rio de Sáo Paulo, na divisa dos mu
nicípios de Caraquatuba e Ubatuba, e acidente orográf-ico no sul do 
Piaui, em cujas vertentes nasce o rio Parnaíba. 

TAB.ATINGUERA - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.) . Ant. 
"B" 

' 
:ETI:M. tabá :=tauá (barro, argUa) tinguera (alvacento) - 'o tauá 
[barro] alvacento'. 
.,..__..,_..,. tabating(a) (barreiro de argila branca) uera := puera (extinto, 
que foi) - 'o extinto barreiro de argila branca'; 'o que foi só ta
batinga'. 
-- tabat.ing(a) (barreiro de argila branca) uera (sign. do plural) 
- 'os barreiros de argila branca'; 'muitos barreiros de sedimento 
untuo&o'. · 
-- taba (povo) tinguera (alvacento) - 'o povo esbranqui~ado'; 
'coletividade de gente de c~r clara'. 

Pode. significar ainda - 'aqueles de pelo ou tes esbranqui~ada 
(o)'; 'o tapuitinga'. 

No caso de derivar-se de taba tyguer(a), expressa - 'a aldeia 
extinta'; 'o povo desaparecido ou que se extingue'. 

M. q. tauatinguera, tauatin·uera ou equivalente a tabatinpuera 
(q. v.), é nome que em Sáo Paulo se dá a encosta leste de um morro 
situada na margem esquerda do ribeiráo Tamanduatei, no ambito 

' da capital daquele Estado. 

TABl:RA - rua. Loe. Botafogo ( 4.º Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. tá (haste, tronco, espjga, madeiro) bira := byra (erguido, 
erguer-se) - 'a haste em pé'; 'o tronco firme', 'o madeiro erguido'; 
'mastreado'. 
-- tá (pelo, pluma) bira (erguido, em pé, eri~ado) - 'o pelo er
guido ou arrepiado'; 'a pluma eri~ada'; 'o penacho de pluma'. 
-- tabí := taby (errante; errado, desviado; desviar-se, transviar-se; 
G.esvio; insuflar-se) ra := har (suf. do part. nom. que exprime o 
agente da ªºáo do verbo) - 'o errante', 'o erradio'; 'o desviado ou 
pervertido'; 'o que er-ra'; 'o insurreto'. 

. No caso de ser contra~áo de - itabyra, expressa - 'pedra er
guida, empinada', e ainda - 'o que se ttra ou extrai da ped.ra'· 'a 
extra~áo mineral'. ' 

Nome de um principal dos Tabajaras, que se converteu ao Cris
tianismo, famoso pela sua astúcia e bravura, pelo que o consdiera
vam o talismá das vitórias. 
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TABORARJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). Ant. Trinta. 

ETIM. ta (haste, tronco, fuste) bora == (m)bora (saturado, cheio de) 
rí == ry (liquido) - 'a haste saturada d'água'; 'o tronco intume
cido'; 'o fuste cheio d'água'. 
-- tá (haste, tronco) borari := (m)boriry (que náo racha) - 'a 
haste ou tronco que náo racha'. 
-- tá (contr. de itá, pedra) bora := (m)bora (cheio de, saturado) 
·tí == ry (rio) - 'o rio cheio de pedras'; 'o rio do pedregulho'; 'o 
calhau de seixos ou de cascalhos'. 
-- tá (haste, tronco) borari := (m)borary (fazer cacho ou penca, 
encachoar-se) - 'a baste que produz cacho', 'o tronco que se en
chachoa'; 'faz penca no tronco'. 

Pode significar ainda - 'pedra ou has.te muito rachada ou 
f en di da em excesso'. 

TACAMIABA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.a Circ.). 

ETIM. tacamí := tacam(b)y (forca; forcado, forquilha)" aba := (s)aba ' 
(o ~m que, o com que) - 'no que se forca'; 'a forcadilha'; 'no en-
forquilhado'; 'p¡or entre pernas'. ,., 
~- tá := ytá (arma~ao, armado) acamiaba := acam(b)yaba (en
forquilhado, forcatlo) - 'a ai:ma~álo do forcado'; 'o forcado arma
do'; 'armadura do forcado'; 'as pernas hirtas'. 

M. q. tacambiaba ou itacambiaba e taca miaba ( q. v. ) . 

TACARATU - · rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. t .acara := (a)tacatá (andar aos saltos, pulando) atu (CUrtó, 

breve, amiudado) - 'andar aos saltinhos ou saltitando'; 'movimen
tar-se aos pulos ligeiros'. 
-- tacará (andar aos pulos) tu ( vir) - 'vem andando aos pulos 
ou saltidando'. ,. 
-- tacará (a ave, tangará) tu := tu (escuro, enegrecido) - 'o tan
gará escuro ou enegrecido'. 

Pode significar ainda - 'vem andando tórto ou encurvado'. 
Tomada a pala vra como corruptela1 de tacuaratu, diz-se de urna 

casta de taboca e de urna espécie de inambu . 
No caso de ser contra~ao de tacaratui, alud.e a urna ave da fa

n1ília dos Psitácidas - 'o periquito', c,omo vulgarmente é chamado. 
Entre os índios designa-se assin1 também um estilo de danc;a 

em circulo. 
M. q. atacara tu ou tacaratum ( q. v.), é na topon1m1a permam

pucana denominaQáo de urna cida·de. 
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TAC! - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 25.ª Circ.). Ant. Travessa das 
Missoes. 

ETIM. t'act == t'acy (abs. de acy, doer, ser doente, penar; fazer doer, 
pungir) - 'a dor', 'o mal', 'a doenc;a', 'sofrimento', 'peste', 'epidemia'; 
'aquilo que punge ou molesta'; 'penoso', 'doloroso', 'sofrido', 'magoa
do'; 'padecer', 'penar'. 

t'act == t'acy (abs. de acy, cortar, cortado) - 'o cortado', •o 
'o aparado'; 'a apara'; 'a tora', 'a degola'. 

Pode significar também - 'a haste lisa ou polida', 'o tronco 
brunido', 'a madeira macia ou brilhante'. 

No sentido restrito alude a 'pua', a 'verruma', a 'ponta de lanc;a'. 
M. q. taací, taict e tachi ( q. v. ) , é denominac;áo de urna f ormiga 

pungente que solapa o ámago das madeiras, o 'cupim', propriamente 
di to. 

Em Pernambuco dá-se ésse nome aos escalvados dos arrecifes, 
di tos também tabaiacu ( q. v. ) . 

TACIBA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 24.ª Circ.). Ant. "C". 

ETIM. tá (haste, tronco) ciba == cyba (liso, alisado, brunido) - 'a 
haste lisa', 'o tronco rolic;o ou brunido'. 
-- tá (contr. de itá, pedra) ciba == cyba (liso, brunido) - 'a pedra 
lisa ou brunida'. 
- - tá (contr. de itá, pedra) ciba == cyba (limpar, esfregar, arear) 
- 'a pedra de !impar, esfregar ou de arear'. 
-- tá == ta(i) (ferráo, estilete, dente) ciba == cy(m)ba (afiado, agu-
gado) - 'o ferráo agugado'; 'o dente afiado'; 'o estilete'. 

Pode significar também - 'a picadela dolorosa'; 'a ferroada 
que queima'. • 

M. q) tacimba ou taci e taguba ( q. v.), diz-se de urna casta 
de f ormiga. 

TACIMA - prac;a. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). 

FTIM. tá (haste, tronco) cima == cyma (liso, escorregadio) - 'a haste 
lisa'; 'o tronco escorregadio'. 

tá (contr. de itá, pedra) cima (liso, brunido, escorregadio) 
'a pedra lisa, brunida ou escorregadia'. 

Pode significar também - 'a pedra de alisar ou brunir'. 
M. q. tachima e tacuma ( q. v . ) , diz-se da lage brunida e dos 

planos inclinados e escorregadios. 

TACO AR! - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 20.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. tacoar = taquar (taquara, taboca) i == i (sign. do diminutivo) 
- 'a taquarinha'; 'o bambuzinho'; 'a taboca fina'; 'o canudo de 
taquara'. 
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Pode significar também - 'o rio das taquaras'. 
Diz-se no comum de urna gramineácea do género Pinacum san

guinaze, designando também o 'canudo de cachimbo'. 
M. q. tacoarim, tacuarim, taquarim, tacuari e taquari ( q. v. ) , 

é denominac;áo também de urna serra no município de Buquira, em 
Sáo Paulo. 

TAIAQU - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 20.ª Circ.). Ant. "8" 
e "9". 

ETIM. tat == táy (dente, presa) agu (grand,e) - 'o dente grand.e'; 'a 
présa'. 
-- tat == tayi (queixo) acu (grande) - 'o queixo grande'; 'a quei
xada'; 'o queixudo'. 

tat == tayi (nervo, nérvulo, nervura, tendáo) agu (grande, 
gros.so) - 'o nérvulo grande'; 'o tendáo grosso'; 'a nervura espéssa, 
compacta'. 

M.q. ·taigu e taucu (q. v.), designa no comum duas espécies de 
'porcos-do-mato', a que chamam 'queixada' e 'caititu' (Tayassu pe
carí e Tayassu tajuco, respectivamente). 

Diz-se também das garc;as do género Tigrisoma, vu'lgarmente 
chamadas socó-boi. 

TAIUVA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Felipe 
Gonc;alves. 

ETIM. tai == tayi (nervo, nervura, nérvulo) uva == iua = yba (ár
vore) - 'a árvore cheia de nervos', 'o pau ou madeira anfractuosa'; 
'o pau grenhudo'. 

t'aiuva == t'ayuba (abs. de ayub, amarelar, amadorecer) - 'o 
maduro', 'o amarelo'; 'o amadurecido'; 'amarelado', 'maduro', 'o que 
amadorece ou fica amarelo'; 'a fruta sazonada'. 
-- tá (tronco, madeiro) iuva == yuba (louro, amarelo) - 'o tronco 
amarelo'; 'o pé de louro'; 'a madeira dourada'. 

No caso de ser corruptela de itaiuba == ytayuba ( q. v. ) , expres
sa - 'a pedra ou metal amarelo (a)'; 'o ouro'. 

M. q. taiuba, taiua, taiba e equivalente a taiuiá ( q. v.) , diz-se 
no comum de urna planta da família das Cucurbitáceas (Cayaponia 
tayuya), a que chamam também tajujá ( q. v.). 

TAJURJ - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Ant. Itu
verava. 

ETIM. tá (contr. de tab, aldeia, povo) (a)juri == (a)yury (mutiráo, 
ajuda, auxilio) - 'a aldeia do mutiráo'; 'gente ou povo que ajuda'. 

taju = tayú (a madeira amarela) ri = ry (rio) - 'o rio dos 
tajus', isto é da 'árvore de ma;deira amarela e ferpuda', a que cha
mam mais comumente tajujá (q.v.). 
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TAMBA - estrada do. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.). Ant. 
Ponta Grossa. 

ETIM. t' ( apóc. de te. pron. pac. 3.ª p. irr., o, a, os, as) ambd (con
teúdo da concha) - 'o de dentro da concha'. 

M. q. sambá e tamá ( q. v.), alude ao 'mexilháo', ao 'marisco', 
<lizendo-se também do 'monte de venus'. 

~tAMBAú - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 22.ª Circ.). Ant. Prolon
gamento da Rua Sul. 

ETIM. tambá (o marisco, o mexilháo) ú == i1 (escuro) - 'o marisco 
preto', 'o mexilháo escuro'. 

tambá (marisco, mexilhao) iu == yu (comida, de comer) - 'a 
comida de mexilhao'; 'o alimento de mariseo'. 

Joao Mendes de Almeida admite a palavra com o mesmo signi
ficado de Tambaí, de que nos dá a seguinte etimología - t'á-arn-yi 
- 'cOncavo e empinado'. 

M. q. tamaú, ta1nbaiú ou tambaí ( q. v. ) , designa também um 
rio de Sáo Paulo, afluente da margem direita do Treyµembé, no am
bito da capital daquele Estado. 

1;AMBORIL - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. tambó (o peixe) rí == ry (rio) - 'o rio dos tambós', isto é do 
peixe da familia dos Corangidas (Trachinotus falcatus), a que cha
mam também 'sernambiguara'. 
-- tá (apóc. ie taba, sitio, aldeia) mborí == mboory (aprazivel, 
agradáv~l) - 'o sitio aprazível'; 'a aldeia agradável'. 

Teodoro Sampaio traduziu - 'o tronco que faz manar ou es
correr água'. 

TAMOJO - rua. Loe. Ilha do Governador ( 16.º Distr., 35.ª Circ.). 

-- prac;a e praia. Loe. Ilha de Paquetá (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 

travessa. Loe. Laranjeiras (3.0 Distr., 9.ª Circ.) . 

ETIM. tá (contr. de taba; sitio, aldeia, povoac;áo) móio == moí == 
moyn (estabelecer, fundar, deitar fundamento, estatuir, situar) -
'estabelecer sitio ou cerco'; 'fundar aldeia'; 'instituir comunidade'; 
'lan~ar fundamentos de povoac;áo'. 

No sentido lato expressa - 'fazer nascer ou gerar povo', 'a raíz 
da gente'. 

Na forma substantiva restrita, dá-se a acepºáo de - 'avó', 'avós'; 
•avoengos'; 'antepassados', 'ascendentes'. 
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-- tá (contr. de taba) rnóio == 1nóyu (dar de beber, abastecer 
d'água) - 'dáo de beber a aldeisa'; 'abastecem a povoac;áo ou o povo 
da taba'. 

Esta última etimologia parece-nos admissível pelo fato de domi
narem os Tamoios as verten tes da serra da Carioca, onde brota o rio 
do mesmo nome, na foz do qual se estabeleceram os prim·eiros con
quistadodes portugueses, e cujas águas, segundo Gabriel Soares, tidas 
por eles como miraculosas, dariam boa voz aos cantores e aformo
seavam as mulheres. 

Tamoio em guarani e tamuiu em tupi, era como e chamava· o 
gentío que ao tempo do descobrimento dominava o litoral da Gua
nabara e que de causa feita com os franceses sustentaram guerra 
contra os portugueses e seus aliados Temi.mimós estabelecidos na 
hoje Ilha do Governador, e que tinham como principal Maracaia.
guagu (Gato Grande), e dentre os quais se destacou o valente Ara
ribóia, ( q. v.). 

'l'ANABí - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "A,,. 

ETIM. tá (pelo) nabí = na(m)bt (orelha) - 'o pelo de orelha'; 'a 
orelha peluda'. 

Sinónimo de Panarnbi ( q . v . ), diz-se da 'borboleta' e da 'ma
ripósa'. 

M. q. tanambi ( q. v.), designa também urna cida:de de Sáo Paulo. 

T ANGARAPEMA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.) . Ant. XIl. 

ETIM. tangará == (a)tangará (a ave, tanagra) pema (penca; tranc;a) 
- 'a penca ou tranc;a do tangará', isto é, das aves puladoras da fa
milia dos Pípidas, género Chirotiphia e outros. 

tangara (saltadores, puladores) perna (penca; cruzado) - 'os 
que saltam aos montes'; 'os que pulam cruzado'; 'o caterete cruzado'; 
estilo de danc;a indígena. 

tangará (a planta) perna (esquinada) - 'o tangará esquinado 
ou anguloso'; 'o tronco excrescido', semelhante ao da 'gameleira'. 
-- tangará (a planta) pema (cacho, penca) - 'o cacho ou penca 
do tangará', isto é do fruto do arbusto da familia das Poligonáceas 
(Conccoloba crescentiafolia). 

T ANGA.RA - rua. Loe. Penha ( 11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. tangá (a fruta tenra, imatura) rá (soltar, desatar, desprender
se) - 'a fruta que se solta ou desgarra ainda tenra'. 

tangá (fruta tenra, bróto) rá (colhér, tomar, recolher) - 'a 
fruta que se colhe tenra'; 'o bróto que se toma ou recolhe'. 
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- - tangá (fruta tenra, mole) rá (pelo, lanugem) - 'a fruta mole 
de pelo'; 'o fruto mole pelancudo'. 

Diz-se de um arbusto da familia das Poligonáceas (Conccoloba 
crescentiafolia), da qual se identificam várias espécies. 

TAPERA - estrada e praia. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr.~ 
25.ª Circ.). 

-- rua, Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 20.ª Circ.). Ant. Delfina Enes. 

F.:T11'I. tá == ta(b) (taba, aldeia) pera == puera (velho, extinto, de 
outrora) - 'a velha taba'; 'a aldeia extinta'; 'a antiga ou já de
saparecida povoa<;áo'; 'ruinas da aldeia'. 

M. q. tapuera ( q. v.), é denominac;áo também de urna serra de 
Sáo Paulo, situada entre os rios ~foji das Cruzes e Concei<;ao de 
Guarulhas. 

TAPEROA - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. tape(ra) (tapera, ruinas) roá == ruá (contr. de ruhar, que e 
ou está) - 'o que é da tapera', 'o que está nas ruinas'; 'o que habita 
entre escombros'. 
-- taper(á) (andorinha) oá == oá(r) (derribar, agarrar, prender) 
- 'derruba andorinha'; 'agarra ou prende taperoá'; 'a arapuc;a', 'a 
gaiola'. 
- - tapé (caminho) roá == ruá (alto, que se ergue ou sobe) - 'o 
caminho alto', 'a estrada que sobe ou se eleva'; 'a rampa', 'a escala
da para cima ou a montante'. 
- - tapé (contr. de itapé, laje) roá (erguida, levantada, que se 
ergue) - 'a laje empinada'; 'a laje que se eleva ou se ergue'. 

1'APAJóS - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. ta == tá(b) (aldeia, taba, povo) paj == pay (anciáo, venerá
vel) ó == o(g) (guardar, resguardar, encerrar, recolher-se) - 'os an
ciáes que guardam o sítio'; 'os velhos que resguardam ou defendem 
a aldeia'; 'os venerá veis que se resguardam na povoac;áo ou se re
colhem a taba'. 
- - tá == tá(b) (taba, aldeia, povo) paj == pay (anciáo, venerável) 
6 == ó(g) (suprimir, arrancar, tirar; secar) - 'suprimem ou tiram 
os anciáes da aldeia'; 'os anciáes que secam ou engilham na taba'. 
-- tapa == taba (aldeia, povoado) jó == yó (tirado, proveniente) 
'tirado da taba'; 'proveniente da aldeia'. 

Individuo dos tapajós, tribo indígena do Brasil Central. 
M. q. tapaió ( q. v. ) , designa também um rio- que banha os Es

t.ados de Mato Grosso, Amazonas e Pará, habitado pelos indios assim 
chamados. 

' 

1 
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TAPEVJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. tapé (caminho) ví == by (elevar-se, que se eleva) - 'o cami
nho elevado ou que se eleva' ; 'a estrada que sobe'; 'a subida'; 'a 
rampa'. 
-- tapé (caminho) ví == (rn)by (o baixo, em baixo) - 'o caminho 
de baixo ou que passa ao fundo'. 
-- tá (contr. de taba, a1deia) pé (no, ao) vt == (m)by {pé, funda
mento, fundo) - 'no ou ao pé da taba'; 'no fundo do aldeamento'; 
'fundamento da vila'. 
- - tapev == tapeb (contr. de itapeba, laje) í == y (río) - 'o rio 
das lajes'. 
- - tapé (can1inho) vi == ui (areia, pó) - 'caminho arenoso'; 'a 
estrada do pó'. 

Pode significar ainda - 'o caminho limpo'; 'a estrada capinada'. 

M. q. tapebt, tapeuí, itapeut, itapeví e itapebt ( q. v. ) , é nesta 
última forma topónóimo também no Rio Grande do Sul. 

TAPIRA! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 29.ª Circ.). Ant. "J". 

ETIM. tapira == tapiira (a anta) í == y (rio) - 'o rio das antas'. 
tapira (bot., vaca) í == im (pequeno) 'o boi pequeno', 'a va

quinha', 'o bezerro'. 

TAPIRANGA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). Ant. 
Nova. 

ETlM. tapi(r) == tapii(r) (anta) (pi)ranga == (py)ranga (pardo) -
'a nata parda'. _. 

No caso de ser contra~áo de ita-piranga, expressa - 'a pedra 
vermelha'. 

TAPIRAPÉ - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 21.ª Circ.) . Ant. "C". 

F.TIM. taPir == tapiír (anta) apé (caminho) - 'o caminho das antas'. 
-- tapir (anta) apé == apé(b) (achatado, curto, baixo) - 'a anta 
achatada ou baixa'; 'a tapir curto ou cotó'. 

tapir == tapeyi (frequentar, bater caminho) (a)pé (caminho) 
- 'frequentador do caminho', 'o que é frequente nas veredas'; 'ba
tedor de caminho'. 

Indígena dos Tapirapés, tribo tupi do rio da bacia do Araguaia 
de idéntico nome. 



308 J. RO:.\IAO DA SILVA 

TAPIRAPUA - rua. Loe. l\.1adureira (10.0 Distr., 28.ª Circ. ) . Ant. 
Perdigáo Malheiros. 

ETIM. tapir == tapiír (anta) apuá (redondo) - 'a anta redonda', 'o 
t~pir bolota'. 
-- tapir(a) (tapira, anta) apuá == apoá (cabo, ponta [de terra]) 
-- 'o cabo ou ponta [acidente geográfico] das antas'. 

tapira (contr. de itapíra, pedra empinada) apuá (monte, 
n1ontáo) - 'o monte de pedras empinadas'; 'os penhascos'. 
-- tapir (anta) apua (monte) - 'o monte .das antas'; 'a monta
nha dos ta piras'. 

TAPIREMA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.) . Ant. "I" 
e "II" 

ETIM. tapi(r) == tapii(r) (anta) rema (fedorento) - 'a anta fedo
renta'; 'o tapir que fede'; 'o bode'. 

Joáo Mendes de Almeida admite - t-apir-eym-.a - 'sem fim'. 
Como topónimo designa também urna praia no município paulis

ta de Itanhaem. 

T APUIA - rua. Loe. Realengo ( 13.0 Distr ., 29.ª Circ.) . Ant. Capela. 

ETIM. tá == tá(b) (povo; aldeia) puia == pui (livre, sólto, liberto) 
-- 'o povo livre', 'a gente liberta'; 'os libertos da aldeia'. 
-- ta == tá(b) (povo, aldeáo) pui (expedido, desembaravado , d2li-
gente) - 'o povo expedido ou hábil'; 'gente desembara<;ada'. 

M. q. tapui e tapuio ( q. v. ) , diz-se do indio domesticado, do ca
boclo, do mesti<;o trigueiro cor de jambo, de cabelos lisos e pretos. 

Outrora foi apelido dado pelos tupis aos gentios .inimigos. 
Richard Burton, e com ele Varnhagen e Rodolfo García, admi

tem - tab-puyá - 'os que fogem da aldeia'; 'bárbaros, selvagens'. 
Na toponímia piauiense é nome de urna cidade. 

TAPUJARÁ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.). Ant. "H". 

ETIM. tapú(ia) (tapuia) iará == yaraá (desgra~ado, desafortunado, 
pobre) - 'o tapuia desafortunado' ; 'gente livre infeliz' ; 'caboclo 
pobretáo'. 

t.apu(ia) (tapuia) iara == yara (hábil, destro; superior) - 'o 
tapuio hábil ou expedito'; 'o superior dos tapuias'. 

TAPUIRAMA - rua. Loe. Santa Cruz (14.º Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"D". 

l1TIM. tapui(a) == tapyi(a) (tapuia) rama (firme, sobranceiro) -
'o tapuio firme ou sobranceiro'. 

DENOMINA<;;OES INDÍGENAS NA TOPONÍMIA CARIOCA 309 

-- tapui(a) (tapuia) rama == ranio (a maneira, a fei<;áo) 'a 
mane~.ra ou a feic;ao do tapuio'. 
-- tapuí (a raizinha) ram (falso, parecido) - 'a falsa tapuí'; 'o 
que se parece com a raizinha'. 

Diz-se no co1num de um tecido próprio para rede. 
Teodoro Sampaio admite a palavra como contra<;ao de tapuire

tama, que diz - 'a pátria ou país dos tapuias'. 

TAQUARA - estrada e prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª 
Circ.). 

-- serra e morro vinculados ao maci<;o rural da Pedra Branca. 
=--- rio proveniente do morro da , e tributário do rio Cachoeira. 
- - antiga fazenda em terras outrora pertencentes aos Baróes da 
Taquara. 

ETIM. tá (haste, tronco, fuste) quara == cuara (fUrado; óco) - 'a 
haste furada'; 'o tronco oco'. 

M. q. tacoara, tacuara e taquar ( q . v.). diz-se da planta da 
familia das Gramineas ( Bambusa vulgaris) , a que chamam também 
'taboca', 'bambu' e ' juruva'. 

TAQUAREMBó - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.) . Idem 
em Santa Cruz ( 14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. taquar(a) (taquara, bambu, taboca) embó (vara, verga, viga) 
- 'a vara de taquara', 'a verga ou viga de bambu'; 'a virga de taboca'. 

M. q. tacoarembó e tacuarembó ( q . v . ) , designa também rio e 
povoa<;áo do Rio Grande do Sul. 

TAQUARJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 24.ª Circ.). Idem no Méier 
(9.0 Distr., 22.ª Circ.). 

ETIM. taquar(a) (taquara) í == í (pequeno, miúdo) - 'a taquarinha'; 
'o bambuzinho' ; 'a taboca miúda'. 

taquá(r) (taquara, bambu) rí == r 'y (que contém liquido, 
suculento) - 'a taquara que contém líquido' ; 'o bambu suculento'; 
'a taboca que produz caldo'; 'a cana'. 

M. q . tacoari, tacuarí e taquarim ( q . v. ) , designa urna plan ta da 
familia das Gramíneas ( Panícum sanguinalle), dizendo-se também 
do canudo-d-e-cachimbo e de um pito feito de bambu. 

Em Sao Paulo é nome de urna serra no municipio de Buquira; 
no Rio Grande do Sul denomina um rio. 
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TAQUARICHIM - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.). Ant. 
"C". 

ETIM. taquarí (a taquarinha) chim == cyn (luzente, polido, brunido) 
- 'a taquarinha luzente ou polida'; 'o bambusinho brilhante ou 
brunido'. 

M. q. tacoarichim, tacuarachi1n e taquaraeim ( q . v . ) . 

TAQUARA·CU - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. 
"31". 

ETIM. taquara (taquara) ~u (grande, grosso) - 'a taquara grande'; 
'o bambu grosso'; 'o taquaral fechado, compacto'. 

M. q. tacoarucu, tacuaragu. tacoaguacu e tacuaguagu ( q . v. ) , é 
nome também de urna serra no municipio paulista de Apiaí. 

TAQUARITINGA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.º Distr., 35.ª 
Circ.) . Ant. Amaral. 

ETIM. t aquarí (taquarinha; cana d 'água) tinga (branca) - 'o ta
quarí [taquarinha, cana d'água] btanco'. 

t aquar(a) (taquara) itinga == ytynga (ponta) - 'a ponta de 
taquara ou de bambu', alusao talvez a ponta de lan~a feíta de taquara. 

M.q. tacoaraitinga, tacuaritinga, tacoaritim, tacuaritim e taqua
rttim (q. v.), é denominac;ao também de cidades em Sao Paulo e err1 
Pernambuco. 

TARUAQU - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. taru (espiga) acu (grande) - 'a espiga grande'; 'o espigao' ; 
'aresta'. 

1\1. .q. tarucu (q.v.). 

TARUMA - rua. Loe. Botafogo (4.0 Distr., 11.ª Circ.). 

ETIM. taru (espiga) má (fruta, fruto) - 'a fruta ou fruto de espiga'. 
Diz-se de urna árvore da familia das Verbenáceas, género Vitex 

orinocensis, vulgo maria-preta. · 
No caso de equivaler a turumá, o que é muito freqünete em 

casos como ésse, é denominac;ao de urna tribo indígena que vivia, 
no século XVII, na regiáo do baixo Rio Negro, e, nos séculos XIX 
e XX, na Guiania Inglésa, cuja língua foi classificada com o isolada 
por Loukoka. 

Nome também de urna cachoeira no rio Amazonas. 
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TARUMIRIM - praga. Loe. Santa Cruz (15.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. turu == taru (espiga) mirim (pequena) - 'a espiga pequena' ; 
'a espigueta'. 

TATU - ilhota da baía de Sepetiba, situada nas imediagóes da 
praia Dona Luisa, em frente a ponta do Piaí. 

ETIM. tá-tu - 'o casca grossa, incorpada' ; 'a couraga'. 
Diz-se de vár:os espécimes de mamíferos da família dos Dasi

podtdeos, género Xenartos. 

TATUt - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). Idem em 
Realengo ( 13.0 Distr., 31.ª Circ.) . 

ETIM. tatu (o animal, tatu) í == í (pequeno) - 'o ta tu pequeno'; 'o 
tatuzinho'. 
-- tatu (tatu) í == y (rio) - 'o rio dos tatus'. 

Diz-se no comum de um crustáceo do género Ernerita emerita. 
Na toponimia de Sao Paulo é denominagao de um rio e de urna 

cidade. 

T ATUOCA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.) . Ant. 
"A". 

ETIM. tatu (ta tu) oca (casa ,. covil, covo) - 'a casa ou covil dos ta tus': 
'o covo ou buraco do tatu'. 

Topónimo também no Pará. 

TATURANA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Cire.). Ant. "13". 

ETIM. tatu (o tatu) rana (falso, nao verdadeiro) - 'o tatu falso, 
nao verdadeiro' ; 'o que se parece com tatu'. 

Como substantivo designa urna espécie de Vespídeo, 'lagarta-de
-fogo', dizendo-se também do 'chapéu-de-couro'. 

TAUBATÉ - rua. Loe. Madureira (10.º Distr. , 28.ª Circ.). 
' 

ETIM. tauba (alma, espirito) teé (real, verdadeiro) - 'a alma real! ; 
'o espirito verdadeiro'; 'alma grandiosa'; 'espirito brilhante'. 

táua (taba, aldeia) eté (grande, autentico, verdadeiro) - 'a 
taba grande'; 'aldeia de verdade'; 'a principal das povoac;oes '; 'a ci
dade'; 'a metrópole'. 

M.q. tauaté (q . v . ), designa também cidade de Sao Paulo, si
tuada a margem direita do rio Paraíba, e que foi primitivamente 
aldeia de indios guaianases vencidos em Pirat1ninga e para ali em
purrados. 
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TEM BJtS - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. Dez. 

ETIM. t 'embé (abs. de embé, virar, dobrar) - 'virado', 'd9brado', 're
virado', 'volvido'; 'borda', 'beiQo', 'beira' ; 'oeirada'; 'ma:vgem'. 

En1 termos geográficos diz-se do 'despenhadeiro', 'da margem 
ou borda do abismo'. 

Como antropónimo, é nü'me dos indios tupis que outrora domi
naram o vale do rio Gurupi. 

TENDJ - rua. L~c. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. "C". 

ETIM. t 'endi == t'endy (abs. de endy, luzir) - 'luzir', 'fulgir', 'fulgu
r ar'; · 'luzidio', 'brilhante', 'fulgura.nte' , 'resplandescente'; 'luz', 'lume'. 

Pode .significar também - 'Saliva', 'munco'; 'salivar', 'espumar'. 
Em tupi significa tarnbém - 'irnia'. 

TI A9U - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.) . Ant. Caminho do 
Paraíso. 

ETI M. tí == ty (ponta, nariz, bico) agu (grande, grosso) - 'a ponta 
grande'; 'o narigá0'; 'o bico longo'; 'a ponta grossa'. 

TIAIA - rua. Loe. Madureira (10.º Di.str., 28.ª Circ.). Ant. l\1ário 
Valadares. 

ETIJ,\i. · ti == ty ( pon,ta, bico, f ocinho) aia == áia ( f arpado, agu~ado) 
- 'a ponta farpada', 'o bico ou focinho agu~ado'. 
- - tí == iy (água, liquido) aia ·== ·aya (saudável, salubre) - 'águ~ 
salubre ou sauqável'. 

1 

Como 1 substantivo expressa ainda - 'gancho', 'ga¡ndanho'._ 
'croque', 'grampo'; 'dente', 'entalhe'. 

Na toponímia cearense designa um serrote, um riacho e urna 
localidad e. 

TIAPIRA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. "9". 
1 

ETI.lvI. ti == ty (nariz, ponta, focinho) apira == a¡yyra (erguido, em
pinado; aguc;ado) - 'o nariz levantado' ; 'a ponta erguida';· 'a tromba 
~mproada'. 

Diz-se também do 'cume', do 'ápice', 'tópo'. 

TIBAGJ - rua. Loe. Laranjeiras (.3.0 Distr., 9.ª Circ.) . Ant. Cesário 
Alvim. Idem Realengo ( 13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Ca

minho dos Cardosos. 

ETIM. tiba(íj (líquido) gi yí (unir, juntar) - 'o líquido que se 
adiciona'; 'líquido misturado ou da mistura'. 

I' 
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-- tiba == tyba (pouso, pousada; jazida) gí == gy (río) - 'o rio 
do pouso ou da jazida'. 

M. q. tiuagí ( q. v.) , designa também rio e cidade do Paraná. 

TIBI RI9A -- pra~a. Loe. Realengo ( 13.0 Distr., 29.ª Circ.). 

EnM. tibí == tyby (abs. de yby, terra) riga == ry<;;a (o que se eleva 
ou sobressai; grandioso, sobranceiro) - 'o que se eleva da terra'; 
'o que sobressai no solo'; 'a elevagao em grande altitude'; 'o pico 
ou montanha sobranceira'. 
--- tibi (terra, solo) rü;q, = ryga (mastro ,. esteio) - 'o mastro ou 
esteio da terra'; 'a árvore de grande porte'. 
- - tibi (terra, solo) rega(b) (ver, olhar, vigiar) - 'ver ou olhar a 
terra'; 'a vigilancia ou guardiao da terra'. 

Cabe ainda, por analogia, a interpretagáo - 'o principal ou 
maior da terra'. 

' M.q. Tibiregá (q. '{.), é nome de um principal do gentio catequi-
zado pelos jesuítas, em Sao Paulo do Piratininga, no século XVI. 

TIETE - rua. Loe. Realengo ( 13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. tié == ty,é (o canário) té (contr. de eté, grande, verdadeiro) 
'o tie [a'-f·e] verdadeiro'; 'o canário autentico, real'. 

Alus&o a 'tanagra', ave de corpo amare1o, asas verdes e pico 
preto. 
- .- ty (río) eté (grande, verdadeiro) - 'o rio graQde, verdadeiro'.; ' 
'o ribeiráo fundo'. 

Nome de um rio de Sao Paulo, afluente da margem 
do ' Paraná. 

TIJUCA bairro, estrada e avenida (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 
\ 

--....- maci~o de natureza gnaissica, compreendido entre o oceano, as 
planicies urbana e suburbana e a baixada de Jacarepaguá. 

arquipélago correspondente a continuagao da Serra. da Ca
rioca, em que se agrupam as ilhas Alfavaca, Pontuda e do Meio. 

lagoa situada a leste da planície de Jacarepaguá, ligada a si
milar de Marapendi por canal artificial e com a qual se fundem os 
pantanos de Camurim. 
-- cataratas no curso ro rio Cachoeira e antiga denominagao désse 
curso d'água que se despeja no litoral de Jacarepaguá. 

ETIM. ti = ty (líquido.) juca == yuca (podre, aprodrecido) - 'o li- ' 
quido podre'. 
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Diz-se do 'brejo', do 'paul', do 'lama<;al paludoso'; 'o charco', 
própr.iamente dito. 

M.q . t ejuca, t iuca, tijuco, tuiuca e tujuca (q.v . ), designa na 
toponímia paulista um influente da margem esquerda do rio Ri
beira do Iguape, no n1unicípio de Iporanga. 

TIMBAú - prac;a. Loe. Realengo ( 13.º Distr., 29.ª Circ.). 

ETI M . ti = ty (líquido) mba (que, o que) ú = ú(r) (vil', ressumar) 
- 'o liquido que vem ou ressuma'; 'o que ressuma ou traz liquido'. 
-- timbá = tymba(b) (extremidade do bico ou do focinho) u == 
u(na) (negro) - 'a extremidade do bico ou do focinho negro' ; 
'preto na ponta do bico'. 

No caso de ser contra<;ao de timbauba, diz-se da planta e do 
fruto da timl>aiba, dita também timbaiba ( q. v.) . 

TIMBIRAS - rua dos. Lo~ . Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. tim = tym (atar, amarrar) bira = mbyra (suf. do part. pass. 
dos verbos acabados em som nasal) - 'o que foi amarrooo ou preado'; 
'o que foi escravizado'. 
-- tim = tym (corrido, escorra<;ado) bira = mbyra (sut. do part. 
pass.) - 'o que foi corrido ou escorra<;ado'. 
- - ti = tyn (nariz) (i)birá = (y)byrá (pau) - 'pau no nariz'. 

Chamavam-se assim os indígenas do grupo oriental dos Gés se
tentrionais, que dominavam o Maranháo, celebrizados na poesia. em 
canto épico de Gon<;alves Días. 

1'IMBó - estrada do. Loe. Méier (9.0 Distr., 26.ª Circ.). 

- - curso d'água .. tributário do rio Faria, formado na encosta seten
trional da s~!"ra de Inácio Días, na circunscri<;áo do Méier. 

ETIM. tí = ty (água, líquido; sumo, caldo) mbó = mbó(r) (haver; 
que tem ou contém) - 'o que tem água'; 'o que contém sumo ou 
caldo'; 'a coisa suculenta ou aguada'. 

tí = tyn(g) (branco) bó == (m)bó(r) (ter, fazer, conter) 
'o que tem branco'; 'o que se faz branco ou clareia'; 'a coisa cin
zenta, esbranqui<;ada'; 'o cinzento'; 'a névoa', 'a fwnar;a'. 
- - ti(m) = ty(m) (atar, amarrar) imbó == embó(r) (viga, virga, 
verga, vara) - 'ata a viga', 'amarra as varas'; 'o liame ou amarra 
dos cai.bros'. 

No caso de ser contraQáo de tyiembó, expressa - 'o reguinho ou 
filete d'água'. 

l' ) 
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Em termos de botan:ca é denominac;áo de urna planta (Paulínia 
pinnata) , de cujo sumo inebriante se _ utilizam os indios para matar 
peixes no seio das águas. 

Diz-se também de urna casta de arbusto da caatinga de fólhas 
esbranquigadas e de urna qualidade de cipó que se prende as grandes 
árvores do qual se utilizam os caboclos para confecc;áo de cestos 
e casuás e para atar o madeirame das suas habitar;óes. 

Como substantivo abstrato expressa - 'exalac;áo', 'bafo', 'em
briaguez'. 

Na forma absoluta expressa ainda - 'aquado', 'vaporoso', 'ine
briante'; 'vapor', 'fumo', 'incenso', 'cheira', 'perfume'; 'baforada'. 

Na toponimia baiana designa uma localidade. 

TIMBOAQU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 30.ª Circ.) . Idem em 
Ja·carepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.) . Ant. Caminho 

do Quilombo. 

ETIM. timbó = tym bó (a planta, o cipó) agu (grande) - 'o timbó 
[planta, cipó] grande'. 

Diz-se de duas castas de timbó (q. v.), urna da familia das Poli
gonáceas ( Ruprechitia) e ou tra da f amília das Leguminosas sub
iamilia Papalionácea ( Derris guianensis); planta de maior porte do 
que a cumum; cipó grosso e mais rijo. 

M. q . timbouagu, timboagu, timbuagu e timoagu ( q . v.) . 

TINDIBA - rua e estrada do. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª 
Circ.). 

ETIM. tin = tyn (envergonhar-se, ter vergonha, acanhado) diba == 
tyba (estar) - 'está envergonhado ou acanhado'. 
--- tin = tyn (amarrado; corrido) diba == tyba (estar) - 'per
manece amarrado'; 'corre'. 
- - tindi == tendy (saliva, baba, espuma) iba == yba (.árvore) -
'a árvore que baba' ; 'a planta salivosa ou que espuma'; 'a babosa' 
(Spilanthes) propriamente dita. 

TINGUA - rua. Loe .Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . Ant. Tra-
vessa Honório. 

ETIM. tin = tyn (ponta, nariz, focinho) guá = guá(r) (furado, es
buracado) - 'a pon ta furada'; 'o nariz ou focinho esburacado'; 'bu
raco do nariz'; 'as ventas'; 'as fossas nasais'. 
-- tin (nariz, ponta) guaá (curvo, aquilino) - 'a nariz aquilino': 
'o ponta curva ou encurvada'. . 

tin (pon ta, nariz, focinho) guá = qUá ( em riste, comprido e 
levantado) - 'a ponta em riste' ; 'o nariz ou focinho comprido e 
empinado'. 
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---· tiri (ponta, bico) guá == quá (de ponta, ponteagudo) - 'a ponta 
ou nariz afilado( a)'; 'o bico ponteagudo'; 'o pico' própriamente dito. 

Pode significar ainda - 'o gargulho', 'gargulhada'. 
M. q . tingoá e tiuá ( q. v. ) , é nome também de urna serra no 

Estado do Rio de Janeiro e de um rio formado nas suas vertentes. 

TINGUJ - estrada do. Loe. Santa Cruz (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

- - rio, chamado também Guandu do Sape ·e que corre na divisa dos 
limites setentrionais com o território fluminense. 

ETIM. tin == tyn (líquido, sumo, caldo, espuma) gui == guy(r) (manar, 
fluir) - 'o líquido que vem'; 'o caldo que ressuma'; 'o sumo que 
repon ta'. 
- -- tin == tyn (corrente d'água, líquido corrente, fio d'água) gui == 
guy(r) (baixa<ia, parte baixa; descer, baixar) - 'a corrente [d'água] 
da baixada'; 'a corrente que decresce'; 'o fio d'água que desee'; 'o 
rio que corre para baixo'. 

Pode significar ainda - 'a espuma', 'o enjóo', 'o enfado'. 
Diz-se no comum do sumo extraído dos cipós para entorpecer e 

matar peixes em ríos e lagos; plantas que dáo esse cipó e cujas 
fólhas projuzem a seiva inebrian te ( Jacquinia tingui e Papilionácea 
Lupinus). 

DesignaQáo recente dada aos naturais do Paraná. 
, 

I 

TIPITI - arquipélago situado no norte da Baía da Guanabara; pró
ximo da Ilha do Governador. 

ETJM. t'ipiti == t'ypyty (abs. de ypyty, espremer, premer, calcar) -
'espremedor', 'espremedouro'; 'tirar liquido', 'extrair sumo'. 

ti == ty (páo, farinha) pi == py (premer, espremer) ti = ty 
(sumo, suco) - 'espreme o sumo da farinha'; 'o extrator do líquido 
da mandioca'. 
-- ti == ty (água, liquido) ipiti == ypyty (turvo, revóJto) - 'águas 
turvas'; 'liquido revOlto'. 

Pode significar ainda 'pontas agudas' ou 'extremidades agu~adas'. 

M. q . tepiti ( q . v. ) , diz-se no com um da 'manga' ou 'prensa', 
para espremer mandioca; cesto tabular e flexível feito de talas de 
jacitara ou coisa semelhante para o mesmo fim. 

TIQUIA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Cam
pinho do Sarapuí e dos Carapungas. 

ETIM. ti == ty (sumo, liquido) quiá == quyá (viscoso, pegajoso) -
'o Uquido viscoso'; 'o sumo pegajoso'. 

.. ) 
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--- ti == ty (líquido) quiá == quyá (sujo, imundo) - 'o líquido sujo', 
'o sumo nojento'. 
-- tiqui == tequyi (arrancar) á == (y).á (fruto, fruta) - 'a fruta de 
arrancar'; 'o fruto que se ·extrai ou tira da terra'; 'a raiz édule'. 

M. q . tequiá e tiquijá ( q. v.), dñz-se da 'mandioca', do 'aipim', 
da 'macacheira', das raízes édules ou ~omestívejs em geral. 

TlúBA - rua. Loe. Madureira (10.º D1str., 20.ª Circ.). 
ETIM. ti == tii (abelha) iuba == yuba (amarelo, ruivo) - 'a abelha 
amarela'; 'a vespa ruiva'. 
._,...__ t i i (abelha) üba == yba (árvore) - 'a árvore das abelhas'. 
-- ti == t y (água,, sumo) -'uba = yuba (amarelo) - 'a água ou 
sumo amarelo (a) '. 

M. q. tijuba, tiiúba ou tiiba, tiúva e t iiúva ( q. v.), é nome ta.in
bém de urna serra da Babia. 

TIUMBI - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.) . Ant. "B" e "C". 

ETIM. ti == ty (líquido, sumo) umbi == umby (preto azulado; róxo) 
-- 'o liquido preto-azul'; 'o sumo róxo'; 'o anil'; 'a tintura azul'. 

ti == ty (corrente d'água, rio) umbi == umby (turvo, escuro) 
'o rio turvo ou negro'. 
Pode significar também 'o fundo de águas turvas'. 

M. q. tinumbi ou ·equivalente a tiruna, iumbi e iruna ( q . v. ) . 

TOBA - praQa. Loe. Penha (11.0 Distr., 27.ª Circ.). 

ETIM. t'Obá (abs. de obá, abrir, descobrir) - 'aberto', 'descoberto', 
'pando', 'claro'. 

Como substantivo expressa - 'rosto' 'face', 'cara', 'fachada'. 

TOCANTJNS - travessa. Loe. Centro (l.º Distr., l.ª Circ.). Ant. 
Quatro. 

ETIM. tocan == tucá (a ave, tucano) tin == tyn (bico, nariz) - 'o bico 
ou nariz de tu cano'. 

M. q. tucantin ( q. v. ) , designa índios e tribo do Maranhao e 
de Goiás, sendo nome também do rio que banha aqueles Estados 
habitados pelos ditos indios, assim chamados devido terem o nariz 
aquilino, parecido coro o bico da ave. 
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TOCARIBA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.) . Ant. 
Quatro. 

ETIM. ioca (que cobre ou tapa) tapando, eobrindo, resguardando l 
r (.oem. rel.) iba == yba (árvore) - 'a árvor.e que cobre, tapa ou dá 
pouso'; 'a toca da árvore', 'o tronco que resguarda da chuva'; 'a ár
vore frondosa'. 

TORIBA - rua. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant. "C" ~ 

ETIM. t'oriba = t'oryba (abs. de oryba, alegrar, ser feliz) - 'a ale
gria', 'o gOzo', 'a gra~a', 'a aventura', 'a felicidade celestial'. 

tori == tory (facho, farol; fogueira) iba = yba (árvore, haste> 
vergóntea; cabo, esteio) ·_ 'a árvore de facho'; 'a haste, esteio ou 
cabo do farol'; 'a vergóntea da lareira'. 

M. q. toruba, toriua, toriva, turiba, turuba e turiv.a ( q. v.) ,. 
alude, no segundo caso, a urna casta de planta do genero Licania. 

TOROPI - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Cire.) . Ant. Qua-
torze. 

El'IM. taró (cágado, tatu) pi = py (casco) - 'o casco do cágado ou 
do tatu'. 
-- toró (cágado, tatu) pi = py {pé, pés) - 'pé de cágado', 'pés 
de tatu'. 
-- toro (touro, boi, por influencia espanhola) Vi = (m)bi (couro~ 

pele) - 'o couro de boi'; 'a pele de touro'. 
No caso de derivar-se de toó-ru-py, expressa - 'devora ou queima 

a carne superficialmente'. 

TOROQUA - rua. Loe. Santa Cruz (14.0 Distr., 32.ª Cire.) . Ant. "C" .. 

ETIM. taró (casco) quá = cuá(r) (furado) - 'o casco furado'. 
·- toró (o rabo do tatu grande) quá == cuá(r) (furado) - 'o rabo. 
[do tatu] furado'; 'o rabo Oco'. 

M. q. torocoá, torocuá e torquá ( q. v.) , alude no último caso a 
urna espécie de flauta -- o boré - feito do rabo do espécime de 
maior tamanho do tatu (Dasypus gigas). 

TOROTAMA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
"H". 

ETilll. to1·6 (tatu) tama :::::: taá (abundar, ser muito) - 'abundancia. 
de tatus'; 'muitos tatus'. 

toró (tatu) tama (r. de tetam, terra, pátria) - 'a terra dos 
tatus'. 

M. q. torotá ( q. v.), é topónimo também do Rio Grande do Sul 
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:i~RAIPU - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 27.ª Circ.) . Ant. Dezoito. 

ETIM. tarai == taray (o peixe traira) ipu :== ipy (fonte, manancial) 
- 'a fonte ou manancial das traíras', isto é, dos peixes de água doce 
da família dos Eutrínidas (Hoplias malabaricos). 
-- tarai == taray (traíra) pú == (m)bu(r) (surdir, borbotar) 
'o borbotar ou surdir das traíras'. 

M. q. taraipu e taraibu ( q. v . ) , designa também rio e cidade de 
Alagoas. 

TRAIRI - rua. Loe. Jaearepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). 

EnM. trair(a) = trayr(a) (o peixe, traíra) i = y (rio) 'o rio das 
traíras'. 

M. q. tarairi ( q. v. ) , designa também um rio do Ceará. 

TRAPIA - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Cire.). 

ÉTIM. tará (camaleáo) piá == piá (mancha, nódoa) - 'a mancha ou 
nódoa do camaleao'. 

M.q. tarapiá (q.v.), diz-se de urna fruta silvestre e da árvore 
que a produz (Gallesia scorodadendron). 

TUIUTJ - rua. Loe. Sáo ·crtstóváo (6.0 Distr., 18.ª Circ.). 

ETIM. tuiú == tuyu (lama, lameiro) tí = tyn(g) (branca) - 'a lama 
branca'; 'o lameiro branco'. 
-- tuiú = tuyu (brejo, palude) tí = ty (água) 'água do brejo'; 'o 
líquido paludoso'. 

tuiú == tuyu (lama, lamacento) ítí yty (água parada ou 
estagnada) - 'o alagadiºo'; 'o atoleiro'; 'o lameiráo'; 'o terreno 
pantanoso'. 

M. q. tiutí, tijutí, tujutí, tuiutim, tijutin e tujutinga ( q. v. ) , é 
nome de lugar no Paraguai e lembra feito célebre na guerra da Tri
plice Alianºa contra Solano Lopez. 

TUPA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 31.ª Circ.) . Ant. Dona 
Mamelita. 

ETIM. t'upá (o que paira ou ·está pausando) á == an (contr. de ang, 
alma, espirito) - 'o que paira sóbre as almas'; 'o Espirito Sup·remo'; 
'Deus'. 

Montoya tira o étimo das interjeiQoes tu e pang, que diz -
'golpe ou baque estrondante', por analogia - 'o trováo'. 
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Teodoro Sampaio admite - tub (pai) á (alto, elevado) - 'o 
Pai Alto', 'o Altissimo'. 

Tupa ou tupá e1n guarani e tupuna em tupi, é nome adaptado 
pelos catequistas para significar a Primeira Pessoa da Santíssima 
Trindade. 

T .UPANCERETA - r ua. Loe. Campo Grande (14.º Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. tupt¡, (Deus) ce == cy (máe) reta == retama · (terra, pátria) -
"a terra da Máe de Deus'; 'o patrimonio de Nossa Senhora'. 

M. q. tupancireta ( q. v . ) , é nome também de urna localidade 
ne Rio Grande do Sul. · 

1.!UPI - rua. Loe. Penha (10.0 Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. tu== tu(b) (pae) (u)pi == (y)py (origem, principio) - 'o ~i 
primitivo', 'o progenitor'; 'á raiz da geragáo'; 'a origem das gentes'. 
-- - tú (pai) (u)pt == -(y)py (erguer-se, elevar-se) - 'o pai que se 
ergue ou está elevado'; 'o pai superior, supremo'. 

Como abs. de upir == YPY.r, expressa - 'o que se ergue ou se 
alevanta' ; . 'o que se eleva ou faz subir'. 

Varnhagen interpreta a palavra como exprimindo - 'os da 
primeira geragáo'. 

Simáo de Vasconcelos admite a . sinonimia com t~pá, o que está 
implícito nas etimologías supra indicadas. 

Viajantes e escritores do século XVI grafaram - tupim, · tupi e 
tupin, que, .segundo eles,. significaria - 'o tio', 'o irmao do pae'. 

Dá-se esse nome a urna das quatro principais familias lingüísticas 
do gentio do ;BrasH, cujo idioma se tornou geral na colonia, sobre
vivendo ainda hoje e falado no Amazonas, na forma mode;rna a que 
chamam nheengatu (língua boa). 

Em térmos genéricos entende-se por tupis as tribos do litoral do 
país que adotavam a língua geral disciplinada pelos jesuítas. Primi
tivamente teria sido nome aplicado pelos guaranis aos Caingangs e 
a todos os indígenas temidos. 

TUPIA·9U - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. tüpi = typy (fundo, p·rofundidade) agu (grande) - 'a grand.e 
fundura'; 'o fundo abismal'; 'o abismo'. 
-- tüpi == typy (alto, elevado) aQu (grande, considerável) - 'a 
altura estupenda'; 'a elevaQáo considerável'; 'a montanha sobran
ceira'. 

M. q. tipiagu é equivalente a tu pie te, pode aludir também ao 
'grande tupi', 'ao tupi ilustre ou notável'. 
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TUPINAMBA.S - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 25.ª Circ.). 

ETIM. tupi == tupy (tupí, povo indígena) nambá == na-abá (gente 
parecida, ligada ou aliada) - 'gente parecida ou ligada aos tupis'; 
'parente ou aliado dos tupis'. 
-- tupi== tupy (tupi, língua, idioma) nambá (corruptela de neé-bá, 
o que fala; aquele que fala) - 'aquele que fala tupi'; 'os que ado
tam a lingua dos tupis'. 

M. q. tupinhambá ou tupinhembá ( q. v. ) , é nome genérico de , 
várias tribos da familia linguistica tupi que ao tempo do descobri
mento ocupavam o litoral do Brasil, dizendo-se também do gentio 
dessas tribos. 

TUPINIQUINS - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . Ant~ 
Ourinhos. 

ETIM. tupí == tupy (tupi, indio) nin = n i (plural de in, estar) quin 
(corruptela de quyhy, agitado, inquieto) - 'os tupis agitados ou 
que vivem inquietos'. 
-- tupi (ra~a indígena) n i (plural de in, estar) quin (contr. corr. 
de quyhe, receoso, temeroso) - 'os tupis tímidos ou receosos'. 

Teodoro Sampaio, louvado em Anchieta anota - tupi-ná-qui - · 
'o ramo ou parente dos tupis'; 'os colaterais dos tupis'. 

M.q . tupiniqut ou tupinaquin (q. v.), é como se chamavam os 
indios tupis que outrora dominavam o litoral de Porto Segur(). 

TUPIRAJl,fA - rua. Loe. Ilha do .Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "18". 

ETIM. tupi == tupy (tupi, índio) rama (provável) - 'provavelmente 
tupi'; 'há de ser ou será tupi' ; 'o mesti~o de tupi'. 
-- tupí == typy(r) (pico) rama (ser alto) - 'o pico que é alto'; 
'o pico elevado'; 'a penha alta', 'o penhasco estupendo'. 
-- tupi (o povo indígena) rama (equivalente a etamci, terra, p~trLa) 
- 'a terra, pátria ou regiao dos tupis'. 

TURJ - rua. Loe. Méier (9.0 Distr., 23.ª Circ.). 

ETIM. turí == tory, s. - 'o facho', 'o farol'; 'a fogueira'. 
M. q. torí ( q. v . ) , diz-se de uma casta de árvore ( Licania turiu

va); 'a turiuva', propriamente dita, de cuja madeira leve e resinoso 
os indígenas f azem tochas e f achos. 

TURIAQU - rua e bairro. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

ETIM. turi == tory (facho, tocha, lareira) agu (grande~ considerável} 
- 'o facho grande'; 'a grande lareira'; 'o fogaréu'; 'a fogueira'. 
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turt == tory (lenha· resinosa) ~u (grande, grossa) - 'o turí 
(lenha] grosso'; 'a lasca grande da turiuva'. 

M.q. torta.cu, toriguacu, turiguacu e turiu<;u (q. v.), diz-se de 
uma casta de turiuva ( q. v.) e é nome também de rio e cidade do 
Maranháo. 

TURIMA - prac;a. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.) . 

ETIM. turt = tory (facho, fogueira, farol) má (molho, feixe, monojo) 
- 'o molho do facho'; 'o feixe ou brac;ada da fogueira'; 'o monojo 
da lareira ou da tocha'; 'a coivara'. 

M. q. torimtl, diz-se de uma casta de turiuva, Licania do igapó. 

TURIUVA - rua. Loe. Méier (9.º Distr., 26.ª Circ.). 

ETIM. turi == tory (a maideira lenhosa) iuva == yuba (amarelo) -
•o turi [madeira] amarelo'. 
-- turt (a lenha resinosa) uva == yba (árvore) - 'a árvore do turi'; 
'o turuizeiro'. 

M. q. tort, turí, toriuba, tortba, toriva, turiba e turiua ( q. v.), 
designa urna planta, encontradic;a nas vargens altas (Licania), de 
l!Uja madeira leve e resinosa fazem os indios fachos e tochas. 

TUTóIA - · caminho de. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). 

ETIM. tó-tot ou toú-toi, interj. equivalente a - 'oh!', 'lindo!', 'que 
beleza! ', 'que encanto'. 

M. q. toutota e totoia ( q. v. ) , é denominac;;áo também de barra 
e cidade do Maranháo. 

l. . 

J 

. 
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VA9AR1 - rua. Loe. Tijuca (7.º Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. ua == gua (suj. indetern1., 3.ª p. pl., que, aqueles, os que) 
acá == acá(b) (atravessar, transpor, transpassar) rí == ry (rio) 
'aquéles que atravessam ou varam o rio'; 'os que transpassam ou 
cortam a _água corrente'. 

ua {que, o que, o cujo) garí == (e)<;ary (derramar lágrimas, 
chorar) - 'os que lacrimejam'; 'aquéles que choram'. 

Pode significar também - 'os que esvasiam o rio ou secam a 
água'. 

No caso de ser contrac;ao de uaQaria == gua<;aria expressa -
•aqueles que se armam de crista'; 'o de crista ou topete emproado(a)', 
dizendo-se entáo do pernalta a que vulgarmente chamam 'sariema'. 

M. q. guagarí, guae<;arí, gue<;·art, ua<;at e ue<;arí ( q. v. ) . 

UANAPU - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. Guarauna. 

ETIM. uan.a == guana (o que costuma ser ou estar) pu == (m)bú 
{fazer barulho, arrulhar, rumorejar) - 'o que é barulhento', 'o que 
vive arrulhando ou rumorejando'; 'aquele que bate freqüentemente 
as asas'. , ¡ ;:¡w.' ¡ ~ ~ 

M. q. anabu, anapu, guanabú, guanapu, uanabu e uanapu ( q. v . ) , 
diz-se de aves diversas e particularmente dos marrecos . 

UARAMA - travessa. Loe. Madureira (10.º Distr., 26.ª Circ.). Ant. 
"P". 

ETIM. uará == guar_á (garc;a) amá (cercado, céreo, curral) - 'o cer
cado das garc;as'; 'o curra! dos guarás'. 
- - uara == guara (que come, comedor) md (amarrado; cercado) 
- 'comem amarrados ou dentro da cerca'; 'postam encurrados'. 
~-, uará (guará, garc;;a) ma (celeste) - 'a garc;a celeste', 'o guará 
azul-celeste'. 

M.q. guaramd (q.v.), e equivalente a aramá (q.v.), diz-se de 
uma casta de garc;.a azul-timbó. 
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UARICí - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 27.ª Circ.). Ant. Tra-
vessa "A". 

ETIM. uarí == guary(b) (búgio, guariba) ici == ycy(c) (que gruda ou 
pega) - 'o grude das guaribas'; 'pega-guariba' ; o grude ou resina 
de· que se utilizam os indios para apanhar macacos. 
-- ua == gua (que, o que, cujo) ricí == rycy(g) (que é pegado ou 
preso) - 'aquéles que sao pegados', 'os que se pegam ou grudam• 

uar( á) (guará, garc;as) ici == yci (lustroso, aveludado) - 'o 
guará lustroso'; 'a gar~a aveludada'. 

M.q. guaricí (q.v.), pode expressar também - 'o gracejo', 'o 
f olguedo', 'a pilhéria'. 

UARUMA - rua. Loe. Penha (11.º Distr. , 26.ª Circ.). Ant. "!!". 

ETIM. uaru == guaru (o peixinho voraz, pfranha) má == ama ( cer
cado, curra!) - '.o cercado dos guarus'; 'o curral das piranhas'. 
-- uaru == guaru (o que come) má (amarrado, embirado) - · 'o 
que come amarrado', 'os que pastam emirados'. 

Pode significar ainda - 'os que comem amontoados' ou 'cardu
me de guarus'. 

M . q . uaruama e guarumá ( q. v.), diz-se no comum do cercado 
que se faz nos esteiros para apanhar os peixinhos devoradores e que 
vivem aos montes na fundura fria dos ríos' de pouca correnteza. 

UfJAJARA - pra~a. Loe. Méier (9.º Distr., 21.ª Circ.). 

ETIM. u-bá (flecha, cani~o) jara == yara (senhor, dono; destro) - •o 
senhor das flechas'; 'o destro no arco'; 'o flecheiro' . 
-- ubá (canoa) jara == yara (senhor, o que é hábil) - 'o senhor 
das canoas'; 'o canoeiro hábil'. 

üba == ybá (fruta) jara == yara (senhor, dono) 'a fruta do 
senhor'; 'o dono das frutas'; 'o fruteiro'. 
- - uba (do esp. uva; vinha) jara == yara (senhor) - 'a vinha do 
senhor'. 

M. ·q . ubaiara e ibajara (q. v.), é nome de um principal do gentío 
que ocupava a serra da Ibiapaba, no século XVII. 

Na toponimia cearense designa urna vastíssima caverna no re
ferido acidente orográfico. 

UBARANA -- rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 29.ª Circ.). Ant. "23". 

ETIM. ubá (cana, cani~o) rana (falso, parecido) - 'a cana falsa'; 
'o que se parece com cani~o'; 'a canabrava'. 
-- üba == yba (pau, verga) rana (falso) - 'o pau falso', 'a fals3 
vergóntea'. 

M . q. ibarana ( q. v. ) , diz-se de um peixe, espécie ·de . bagre 
( Bagrus reticulatus), e é topónimo também na Babia. . 

,, 
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UBATA - rua. Loe. Realengo (13.0 Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. ubá (.cana, flecha) ata (duro, rijo) - 'a cana dura'; 'o canh;o 
forte'; 'a flecha resistente'. 
-- üba == yba (árvore, tronco, madeira) ata (duro, rijo, resistente) 
- 'a árvore dura', 'o tronco rijo'; 'o pau resistente'. 

M. q. ibata ( q. v. ) , diz-se de urna árvore e da madeira que dela 
.se extrai ( Astronium fraxinifolium), vulgo 'gon~alo-alves'. 

UBATINGA - rua. Loe. Sao Cristováo (6.0 Distr., 18.ª Circ.). 

ETIM. üba == yba (haste, tronco, madeira) tinga == tynga (branco) 
- 'a baste ou madeira .branca'; 'o tronco· branco'. 
-- übá == ybá (fruta, fruto) tinga (branco) - 'a fruta ou fruto 
branco(a) '. 

M. q. ibatinga ( q. v.) , é um dos nomes que entre os índios se 
dava ao .milho. 

UBATUBA - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). 

ETIM. übá == Ybá (fruta) tüba == tyba (sitio, abundancia) - 'o sitio 
das frutas' ; 'o pomar'; 'abundancia de frutas' . 
---·- üba == yba (árvore) tüba (sitio) - 'o sitio das árvores'; 'o arvo
redo'; 'a floresta'. 
-- ubá (cana; flecha) tüba == tyba (sitio, abund~ncia) - 'o sitio 
das canas'; 'o canavial'; 'abundancia de flechas', 'o flecheiro'. 
-- üba (canoa) tüba == tyba (sítio, pouso) - 'o sítio ou pouso· das 
canoas';· ' i0 ancoradouro' ou lugar onde há ipes em abundancia'. 

M. q. ibatiba, ibatiua, ibativa, ubatiba, ubatiua e ubativa ( q. v.), 
designa também enseada e cidade de Sao Paulo. 

UBERABA - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.). 

ETIM. u == u (preto) beraba (brilhante, luzente) - 'o preto brilhan
te', 'o azeviche>; 'o cetim preto'. 
-- ü == y (água, río) beraba (luzente, resplandescente) - 'a água 
luzent~, cristaUna'; 'o rio claro, de águas transparentes'. · 

M. q. uberaua, uberava e iberaba ( q. v. ) , é denomina~áo também 
de cidade de Mina.s Gerais e río de Mato Grosso. 

UBí - rua. Loe. Vila Isabel (8.º Distr., 20.ª Circ.) . Ant. Drumont. 

ETAM. u == u (préto) (o)bi == (o)by (azul, verde) - 'o preto-azul'; 
'roxo', 'o verde escuro'. 

M. q. ubim e unobí ( q. v. ) , diz-se no COQ1 um de palmáceas dos 
géneros Bactris .. Caliptrogyne e Genoma. 
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UBIRACJ - rua. Loe. Penha (11.º Distr., 20.ª Circ.) . Ant. Vinte e 
Cinco. · 

EnM. ubirá == ybyrá (pau, madeira) cí == cyn (liso, brunido, poli
do; brilhante; listado) - 'o pau liso ou brunido'; 'a madeira bri:
lhante ou polida'; 'a . madeira listada'. 

ubirá (madeira, haste, tronco) icí == ycy (em fila, fileira, fila., 
ala) - 'a fila de madelra'; 'a fileira de paus'; 'troncos ou hastes 
enfileiradas'; 'a estacarla'. 

ubirá (pau, madeira) cí == ycy(c) (breu, resina; resinoso) -
'o pau de breu', 'a madeira da resina'; 'a fibra resinosa'. 

M. q ·. ibiract, ibiracica, imbiract, biract biracica, umbirací e um
biracica ( q. v.), diz-se no comum da 'a1mecegueira', planta da fa
milia das Burseráceas, género Protium. 

UBIRAJARA - avenida. Loe. Madureira ( 10.º Distr., 26.ª Circ.). 

EnM. ubirá == ybyrá (madeira; embira) jara == yara (senhor, dono) 
- 'o senhor da madeira ou das embiras'. 
-- ubirá (madeira, en1bira) jara == yara (que traz ou tem) - 'o 
que traz madeira'; 'o que tem fibras'; 'o madeireiro'. . 
-- ubí == u(y)by (flecha) rajara == rayara (o que traz ou tem, o 
que é dono) - 'o que traz ou tem flechas'; 'o flecheiri0'. 
-- ubt == u (y)by (flecha) rajara == rayara (o que é destro ou hábil) 
- 'o destro na flecha'; 'o flecheiro eximio'. 

Egli traduziu - 'gente do taca pe'. 
M. q. ibiraiara, ibirajara e ubiraiara ( q. v . ) , designou indios 

que outrora habitaram a Bahia de Todos os Santos, e é nome de um 
personagem criado por José de Alencar, ~o romance que tem ésse 
nome como titulo. 

UBIRAPITANGA - v. Ibirapitanga. 

UBIRATA - rua. Loe. Penha (11.0 Distr., 26.ª Circ.) . Ant. Vinte e 
Quatro. 

ETIM. ubirá == ybyrá (pau, madeira, embira) t4 == ata (duro, rijo, 
resistente) - 'o pau duro', 'a madeira rija'; 'a fibra resistente'. 

M. q. ibtrato, ( q . v. ) , é apelido de indio, também aproveitado 
por José de Alencar para nome de personagem de ficc;áo . 

UPIARA - rua. Loe. Madureira (10.º Dlstr., 31.ª Circ.) . Ant. Ro-
lando Delamare. 

ETAM. upi == UP'/I (erguer, levantar) ara (equivalente a hara, o que 
faz ou pratica a ac;áo) - 'o que ergue'; 'aquéle que suspende ou faz 
subir'. 
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\ Como adjetivo expressa - 'adverso' , 'adversário', 'oontrário'; 
hostil', 'opósto'. 

Pode significar ainda - 'o que vem ou nasce do ovo', 'a ninhada'; 
f'. descendencia'; 'a rac;a'. 

UPITANGA - rua. Loe. Méier (10.0 Distr., 26.ª Circ.). Ant. "B". 

~. ü == y ( água, rio) pitanga == pytanga ( vermelho, pardo) -
'a água vermelha'; 'o rio pardo'. 

M.q. ipitanga e equivalente a ipiranga (q . v.). 

URAITJ - prac;a. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.). 

EnM. ura (o verme, berne, gusano) ití == yty (alagadic;o, palude) 
'o alagadic;o dos bernes'; 'o palude dos gusanos'. 

Diz-se das águas estagnadas impregnadas do inseto, cuja larva 
se impregna no corpo dos animais, produzindo nos mesmos o verme 
incómodo e pernicioso, a que dáo o nome de ura (q. v.). 

URANDI - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 10.8 Circ.). 

ETIM. ura (o verme, berne) indi == ndy (que lateja, latejante) - 'o 
verme [berne] latejante'. 
- - urá ( corrupt. de uira, guyrá, pássaro, ave) andi == andyi (pavo
roso; maravilhoso) - 'o pássaro pavoroso'; 'a ave maravilhosa ou 
fantástica'; . 'o caburé'. 

urá (corrupt. de ybyrá, madeira) (e)ndí == (e)ndy (luzente 
inflamável, carbure.nte) - 'a madeira luzente ou carburente'; 'o pau 
inflamável'; 'a •lenha que que~ma rápido'. 

urá (madeira) (e)ndi == (e)ndy (saliva, gosma, muco) - 'a 
árvore salivosa'; 'a planta mucosa'. 

M.q. uradi; uirandi, guirandi; urendi ou ibirandi (q. v.). 

URUA.CU - rua. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.) . 
Ant. "28". 

ETIM. uru (a ave, corcova) a~u (grande) - 'a corcova grande'; 'o 
uru autentico'. 
-- uru (receptáculo, vasilhame; césto, prato) agu (grande) - 'a 
vasilha, césto ou prato grande'; 'a gamela', 'o caldeiráo', 'o jacá ou 
cOf o grande~. 
-- uru (continente) a~u (grande) - 'o grande continente', 'a 
grande área continental'. 

No primeiro caso diz-se de urna casta de a ve da familia dos 
Odontofóridas (Odontophotus gutanensis); perdizes de plumagem 
azul sedosa. 
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URU9ANGA - estrada e prac;a. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 30.ª 
. circ~ ). . J 

ETIM. uru (continente; bac1a) ganga (destentido, dilatado) - 'o con
tinente dilatado, extenso'; 'a bacia ampla'. I 
-- uru (barriga, ventre) ganga (dilatado) - 'a barriga ou vent{e 
dilatado (a)'. 

Teodoro Sampaio admite - y-royganga - 'a água fria'. 
Na toponimia de Santa Catarina é denominac;áo de urna vila. 

VRUCARA - rua. Loe. Madureira (10 .º Distr., 28.ª Circ.). Ant. "12". 

ETIM. uru (cesto, cófo) cará == cará (redondo, acanalado) - 'o cesto 
redondo'; 'o cófo acanalado'; 'o tipiti'. 
-- uru (a ave) cará == cara(r) (astuto, manhoso) - 'o uru [gali
náceo] manhoso'; 'a perdiz astuta'. 

uru (bacia; ventre; vasilhame) cará == (a)cará (o peixe) -
'a bacia, ventre ou receptáculo do acará [peixe]'. 

URU9Ul - rua. Loe. Botafogo (4.º Distr., 11.ª Circ.) . Ant. ' 'H". 

ETIM. urugu == eirucu ( abelha grande) í == im (pequeno, miúdo) -
'a uruc;u pequena', 'a menor das abelhas grandes'. 
-- urugu (galinha, galo) í == im (pequeno, miúdo) - 'a gallnha 
pequena', 'o galináceo miúdo'; 'o pinto'. · 

urugu (abelha) í == y (río) - 'o . rio das uruc;us', isto é d.as 
abelhas avermelhadas e que náo ferram (Trigona subterránea). 

M . q . eiruguí ou uruguim ( q. v. ) , designa também cidade e serra 
do Piauí. 

URUCUIA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.0 Distr., 30.ª Circ.). Ant. 
Estrada "A". 

ETIM. uru (prato, vasilha) cuia (coité) - 'a vasilha de coité'; 'o prato 
ou receptáculo feito do fruto do coitezeiro'. 
- - uru (galináceo, ave) cui(a) (farelo) - 'o farelo das galinhas'. 

uru (cesto, cófo) cuia (fólha) - 'a fOlha do uru, isto é, a 
palma com que se fazem cestos ou cofos. 
-- uru (continente) cuia (ao longo, distante) - 'longe ou ao 
longo do continente'. 

URUCUM - rua. Loe. Realengo (13.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Jua-
rana. 

ETIM. urucu, s. - 'o vermel}?.áo'; 'a planta que o produz' (Bixa 
Orellana). 

/ 
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URUCURANA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.) . 
Ant. "9". 

E'IIM. urucu (urucum, vermelháo) rana (falso, parecido, náo verda
\ deiro) - 'o urucum falso'; 'o que se parece com urucum'. 

Diz-se da planta da família das Tiliáceas e das Euforbiáceas, 
géneros Sloanea dentala e Crotum urucurana. 

URUGUAI - rua. Loe. Tijuca (7.0 Distr., 19.ª Circ.). 

ETIM. uru (perdizes) guaí == guay (angra, enseada, bacia fluvial) 
- 'a angra ou enseada dos urus'; 'a bacia [fluvial] das perdizes'. 
--- ur (vir) uguéii (cauda) - 'vem na cauda ou a reboque'. 
-- uruguá (caracol, búzio) í == y (rio) - 'o rio dos caracois ou 
dos búzios,. 

Em escrito de Diogo Garcia, datado de 1526, le-se Uruay. 
O padre Ruiz Montoya, em o Tesoro explica - y-ruguay - 'o 

canal por onde vai a madre do rio'. 
M. q. uruai ( q . v . ) , designa país e rio na América do Sul parte 

de cuja bacía se circunscreve em território brasileiro. 

URUGUAIANA -. rua. Loe. Centro (l.º Distr., 4.ª Circ.) : Ant. da 
Vala. 

ETIM. uruguai = uruguay (Uruguai) ana == aná (aliado. coligado) 
- 'coligado ou aliado ao Uruguai'; 'parente dos uruguaios'. 

M. q. uruguaianéi ( q. v.), é denominac;áo atual da antiga cida
de gaúcha de 8.anta' Ana do Uruguai, situada a margem esquerda do 
rio Uruguai. 

URUNA - rua. Loe. Campo Grande (14.0 Distr., 32.ª Circ.). Ant. 
"B". 

ETIM. uru (galináceo) una (preto) - 'o galináceo preto'; ' o urubu'. 
M.q. uru e urun (q .v . ). 

URUPA - prac;a. Loe. Ilha do Governador (16.0 Distr., 35.ª Circ.). 
Ant. "93". 

ETIM. uru (perdizes) upá == upá(b) (lago. lagoa) - 'o lago dos urus'; 
'a lagoa das perdizes'. 
- - uru (aves) upá == upá (que pousa ou está pousando) - 'o uru 
que pousa'; 'o pouso dos urus', isto é das 'perdizes'. 

uru (perdizes) upá == upa(b) (estancia) - 'a estancia dos 
perdizes'. 

Pode significar ainda - 'os urus que se exterminam ou chegam 
ªº fim'. 

Dá-se esse nome aos índios da tribo Xapacura do rio G~-Paraná, 
afluente do Madeira . . 
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URUPEMA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. "D". 

ETIM. uru (o césto) pema == pem(b)a (esquinado, anguloso) - 'o 
uru esquinado'; 'o cesto retangular'. 

M. q. urupemba ( q . v . ) , diz-se de urna espécie de peneira feíta. 
de fibra de jacitara ou material semelhante, destinada a refinar 
farinha. 

URURA! - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 28.ª Circ.) . 

ETIM. urará (lagarto d'água) í .:::: im (pequeno) - 'o pequeno ururá'; 
'o lagarto aquátioo'; 'o jacarezinho'. 
- -- ururá (lagarto) í == y (rio) - 'o rio dos ururás' ; isto é , dos la
gartos aquáticos ou pequenos jacarés de papo-amarelo (Catmam la
tirostris) . 

M. q. ururaú ( q . v . ) , é denomina~áo também de localidades em 
Sáo Paulo e no Estado do Rio de Janeiro. 

UTINGA - rua. Loe. Madureira (10.º Distr., 28.ª Circ.) . 

ETI M . ü == y (água, rio) tinga (branco) - 'a água ou rio branco'. 
M . q. itinga e itin ( q . v. ) . 

UTUPEVA - rua. Loe. Madureira (10.0 Distr., 24.ª Circ.) . Ant. Beco 
dos Roseiros. 

ETIM. ütu == ytu (salto, cachoeira) peva == peba (baixo, raso) - · 
•o salto raso', 'a cachoeira baixa'. 

M. q. ttupeba, itupeua, itupeva, itupé, utupBba e utupeua ( q. v.) , 
é nome próprio para águas correntes llgeiramente desniveladas ou 
em degraus irrelevantes. 

' , 

I 

\ ; 

V 

VIATA - rua. Loe. Jacarepaguá (12.º Distr., 31.ª Circ.). Ant. Ca-
minho da Figueira. 

ETIM. vi == (mjby (base, fundamento, alicerce) átá (sólido, rijo) -
•a base sólida'; 'o alicerce firme'. 
- - vi == by (pé, pés) átti, (duro, firme) - 'o pé duro'; 'os pés 
firmes·. 
- - vi == ·uí (farinha) átá (sólido, endurecido) - 'o farinha endu
recida ou de grao duro' - alusáo a 'farinha d'água', dita também 
'farinha velha'. 
-- viá == (m)biá (gente) átá (duro, forte, forc;udo) - •a gente 
dura, forte', 'povo valente'. 

Pode derivar-se também de uby-átá, expressando - ' flecha rija 
ou refor~ada'. 

M. q. biatá, biantá, mtatá, mtantá, uiatil, uiantá e viatá ( q. v. ) , 
é como se chamava uma tribo selvagem do Norte do Brasil, que 
segundo Fernáo Carcllm se confundía com os pettguaras, quic;á po~ 
guaras ( q . v. ) . 



X 

XAPURí - rua. Loe. Estácio de Sá (2.º Distr., 16.ª Circ.) . Ant. "C". 

ETIM. xapu == gapu (arpao, virga farpada) rí == ry (rio) - 'o rio 
do arpao ou da fisga'. 

Diz-se da 'corrente d'água rasa' ou 'vasante', apropriadas a 
apanha de peixes por meio de pequenas hastes com extremidades 
farpadas. 
-- xapür ::::: (e)gapyr (o que se ve, visível; transparente) í == ·y 
(água, rio) - 'a água visível ou transparente'; 'o rio que nao se 
perde de vista'. 
-- xapur == (e)<;apyr (visível, que se ve) í (suf. da neg. do ind.) 
- 'náo se ve'; 'invisível'. 

M. q. sapurí, sapiri e xapart ( q. v. ) . 
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