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JABOTICABA - corr. yabuti-guaba, comida de cágado.
Fructo da inyrtacca Eugenia cal'iflora de Mart. de qne ha duas
especies neste Estado: da campina e da inatta, semelhantes.
Suas flôres são brancas, de cheir.o mui penetrante; desabrocham em feiche no tr.onco e n os ramos da arvore, que depois
se cobre de um fructo de 2 a 3 centimentros, cujo pericarpo
é de uma côr roxa carregada e algumas vezes avermelhada.
A parte comestivel do fructo é composta de uma especie de
massa de um branco acinzentado, seu sabor é adocicado, agradavel, contem, porém, muito acido. Essa massa envolve dojs
caroços achatados. A casca da arvore é lisa e de côr castanha.
O cosimento da entre-casca, na dose de 8 gr.ammas para 500
de agua fervendo, é applicada, internamente, contra a asthma.
( Al. Pinto.
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No Paraguay e na Bolivia, s~gundo B. Rhoan, chamam.;na
Guapin·unga, nome este que no Brasil pertence a outra especie
de myrthacea.
éom a denominação acima existem dois · arroios neste
Estado: um no município de Palmeira e o outro no de Alfredo
Chaves. Aquelle nasce no rincão da Fortaleza e depois de um
curso de 10 klms. correndo de SSO para NNE, se lança na
n1argem esquerda do rio da "\1arzea; o outro nasce, a cerca de
9 klms., a E. da villa de Alfredo Chaves, e corre para S. até sua
barra, na margem direita do rio das Antas 1 depois de um curso
de 6 klms.; corre perpend,icularmente ao parallelo de 29°.
JABOTICABAL - Palavra hybrida, c. faboticaba (guaal, (suf'. portuguez.). O correto é faboticabatylia,
rani)
visto que o suffixo tyba, guarani, corresponde ao al portuguez.
Varela escreve como acima ficou registado o n ome do
J aboticaba, tributario do rio das Antas.
JABOTIOARA - Assim DOP. regista o nome do Jaboticaba, tributario do rio das Antas.
JACACAHY - corr. yacã-caá-·y , a cabeceira do rio da
malta. Pode ser tambem corr. yacá-caí, a cabeceira do rio qos
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inacacos. E8tá dequelle modo escripto o no1ne do Vaccacahy
no Diario da Expedição de Gomes Ji.,reirc.
JAOAOUÁ - Assim T1arela e e.u nha Lopes oscrevera1n o
norne do J acaquá.
JAOAJIY - corr. yacã-y, a cabeceira, a nascente do rio.
Pode ser tambem corr. àyaca-y,. o rio do cesto. Está assim
registado á pag. 343 do Rio Grande do Sul, de Varela, o nome
do Jacuhy, certamente em consequencia de erro de composição,
porque o autor escreve sempre Jacuhy. Fizemos, por.ém, esta
referencia, visto que na errata correspondente á pag, referida.,
não' foi aquelle nome corrigido.
.
JAOAHYOIBI - corr. yacã-y-oby, a cabeceira do rio
verde. Pode ser tambem corr. ayacá-y-oby, o rio do cesto
verde. Assim DAS e Mor. Pinto registam o nome de um dos
galhos principaes do Jacuhy, tomando por guia S. Leopoldo.
JAOAPÉ -· corr. ya-acã-pé, o individuo de cabeça chata.
Pode ser tambem corr. ayacá-pé, o cesto chato. Assim Mor.
Pinto registou o nome do rio \Tacaré, aff1uenle do rraquary.
JAOAQUÁ -- corr. ya-acã-quá, o individuo de cabeça
oca. Pode ser tambem corr. ayacá-quá, o cesto furacto ou o
buraco do cesto.
Arroio, nasce na lagôa Parobé, na serra do Oaverá, de
onde desce na direcção geral de SSO para NNE., até sua f'óz
no Ibicuhy, dois klms. acima da barra do Jaguary e 8 abaixo
do passo do Oathar1na1 depois de um curso que TV. e Afen.,
Resende e o C. Engenharia, avaliam em 30 klms. ;DOP, em
cerca de 36; Cunha Lopes e LAF, em 40; Coi. e Nie. em cerca
de 45 e Oct. Far. e Montenegro, em 50. Na concessão de ses1naria feita, cn1 1816, a Feliciano Pereira Fortes, cslá escripto
.Jaguacay. Co1n o non1e de Jacaquá, existe1n ainda: um
districto no municipio de Alegret.e e tnna esta.çfío da estrada
de ferro P.. A. U ., no klm. 154 ele Santa Ma.rüt: enlre as estações Itapcvy e rrigre.
JAOATlAOY - corr. facaré-cy, a mãe do jacarr. Póde
ser tambem corr. facaré-cyn, o jacaré liso, lustroso. A mocyn
quicé, lustral' polir a faca. Ypícyngatú, está llrnpo, 11so por
dentro. Oct. Far. menciona corn este nome urn a1~roio, que
diz ser tributario do Capivary. Não nos foi possivel identifica-lo.
JAOARAHY - corr . .facaré-y, o rio do jacaré. Com essa
denominação figura no Mavpa appenso ao Diario Portuguez
da Deniarcação e no de Azara, o affluente da margem es,querda
do Uruguay logo abaixo do Piratiny. Na concessão de sesmaria, feita cm 1814, a João da Costa Leite, es.Lá mencionado
aqueJ.le nome para um banhado proximo a-o Capão de Oaiboaté.
Nos relatoríos da O. C. G. B. se lê o nome acima para um tri-
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butaeio da margem esquerda do Ibirapuilan, que não nos foi
possivcl identificar.
JACARr~ corr. j a-caré, o individuo curvo ou sinuoso.
Pódc ser, segundo Th. Sa1npaio, corr. de ?Jetha-caré, o que olha
torto ou de banda (crocodilus sclerops). Al(. Carv., porém,
julga que póde ser tamben1 corr. de yagua,-1'é, a fora do outro
gener.o, ou como si f ôra a onça d'agua.
Rio, nasce no municip.io de Encantado o corre para SE.
alé sua fóz no Taquary, a cerca de 2 klms. achna da séde do
mu.nicipio onde tem .s uas nascentes. DOP calcula seu curso
em 22 klms., o C. Eng. em 3,5 e C. L opes, cm 40 aproximadamente. Com a mesma denominação existern 5 arroios neste
gstado. Um delles é tributario da margem direita do Cria,
no rnunicipio de lVIontenegro, onde nasce na encosta N. do
inorro da Fortaleza; outro, é um dos galh os cm que o Duro
se triparto para desaguar na Lagôa dos Patos, no município
de S. J oão do Camaquam. C. Lopes, o menciona como sendo
o proprio Duro; outro, é tributario do Guahyba, no município
de Porto Alegre, corta a estrada geral da Barra do Ribeiro
ás Ped ras Brancas e segundo a Planta do referido município
seu curso é de cerca de 21/2 klm s., correndo a principio de
NO. para SE. e depois se inflecte para E. até sua barra. DOP
calcula e1n '12 klms. o curso deste arroio e o figura correndo
sc1npre de O. para E.; outro, é tributraio do Jaguary, no municipio de S. ·vicenie; o outro, finalmenLe é Lributario da margem direHa do Ca.cequy, no rnunicipio de S. Gabriel, corre clf3
E. para O. em um percurso de 15 klms. gxjste tarnbe1n urna
flru1ga qnc din1ana da Lagôa de seu non10, no municipio de
rl'orrrs e corre para N. em terreno paludoso, até sua fóz no
1Vfo11lciro, drpois ele um ourso do 6 klms.
Exi~te1n ainda com o nome de Jacaré : uni nucleo colonial
no 1nunicipi o de Encantado, uma ponta no Guahyba, urna
corrcdeira e uma ilha no rio Uruguay, sendo esta ultima
no n1unicipio de Palmeira; dois passos, sendo um no municipio de S. Gabriel o o outro no de S. J eronymo; dois banhad os: tn11 n o m~1nicipio ele S. Gabriel, sobro o qual existe o
passo acima n1encionaclo e o outro no de S. Borj a. e, finalmente,
4 lagôas nos seguintes municipios: S. Gabriel, S. Borja, Rio
Grande o Torres. A desle ultimo município é tambcn1 conhecida por - Pau]a.
J'ACAREJ-TY - c. jacaré-y, o rio do jacaré. Na conces- ·
silo do sesrnaria feita , em 1744, a J anuario de Ornellas, figura
um r·io com esse nome, que pela localisação ali mencionada,
corria nas Lcrras que constituem o actnal n1u11icipio de Porto
J\legr·e. Não J lO S foi poss.ivel iclc11 l.i ricar osso ri o.
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JACAREZINHO - Palavra hybrida c. jaca1·é (tupi ) +
z1.nho (suf. dim. portuguez). Arroio no mun. de Encantado,
cor.re para SE. até sua conJluencia no Jacaré, depois de um
curso de 20 kln1s. E' tambcm nome de uma linha colonial
no referido mun.
•
JACASY - corr. jaca-cí, o cesto de raiz. Assim o C.
Eng. regista o nome do arroio Jacuhy, tributario do Ibicuhy.
JACAYOBI - Assim S. Leopoldo regista um dos principaes galh os do Jacuhy.
JACú - corr. y-a-cú, o que come, o que traga grãos,
fructos. Ave gallinacea do genero penelope,. de que ha 4 especies : jacú assú, jacú ve1na, jacú tinga. Linha colonial no
mun. de J aguary e sanga tributaria do S. Sepé no mun. deste
nome. Pela denominação de .Jacú era ahi conhecido em 1793,
um capão, segundo se vê da concessão de sesmaria feita pelo
conde de Rczende a José de 1\nchieta Furtado de Mendonça.
JACUHY - c. jacú-y, o rio dos jacús. A letra h indica
simplesn1ente que as vogaes u e y não formam diphtongo.
Herodoto, scintillante sempre em seus conceitos, considerava o Egypto como um presente do Nilo, em vista dos elementos de vida que o caudaloso rio espalha sobre aquella
região.
Se ao Rio Grande do Sul não se póde dizer o mesmo com
relação ao Jacuhy, porque o "Cruguay com seus affluentes o
auxilia na rega e fertilização deste grandioso sólo, se tem,
entretanto, o dever de reconhecer que esse rio é um dos principaes fautores de progresso deste Estado. O Jacuhy representou aqui o mesmo papel que o ~· Francisco, como via de
penetração, desempenhou em l\IIinas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, servindo de precioso vehiculo de vida, progresso e civilisação. P<;>r suas aguas subiram, como observa
A ur. Porto, ,.os pioneiros audazes, que alargaram as nossas
fronteiras, ind o plantar em suas margens, o reducto invencivel das armas brasileiras - a Tranqueira de Rio Pardo ponto fi e pa1'f.ida de todas as acções m em oraveis, que encheram um secnlo de nossa historia."
Graças á sua previlegiada rede hydrographica, tem o
.T acuhy affluentcs caudalosos, por ambas as margens, desde
o curso superior até o inferior, não precisando por isso da
interven ção do homem para a i,rrigação de sua bacia, como
succede com a do famoso rio africano acima referido, que só
tem affluentes em sua zona de erosão.
Ao longo das margens ubertosas do J acuhy e de seus
affluentcs e confluentes, se estabeleceram nucleos de agricultoras, dando origern assim a muitas das nossas cidades e
villas. Nas cercanias dessas inargens, orladas sempre por lin-
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díssimas f achas de vegetação exuberante, é onde attinge ao
mais alto grau a densidade da população gaucha. Um laborioso formigueiro humano po1· ali se agita, revolvendo a terra
dadivosa, espahando a optima semente e colhendo o fructo
compensador de seus tJ·abalhos. Nessas terras prodigiosas fructificam os productos de todos os climas, . especialmente no
formoso valle do rio das Antas, onde a natureza tambem se
esmerou em encantadores e variegados paineis.
A determniação da verdadeira nascente do Jacuhy, é
ainda uma questão aberta. Todos os livros didacticos e diccionarios e mappas geographicos, mencionam como sendo essa.
nascente o galho que tem origem ao norte da cidade de Cruz
Alta, na Cochilha das Quinas. Limitadíssimo é o numero dos
que entendem que taes honras cabem ao braço denominado
Jacuhyzinho.
Ha ainda quem espose a opinião do que o Jacuhy é a
continuação ininterrupta do Vaccacahy Grande, sendo assim
este a sua nascente principal. Não é destituída de logica esta
affirmativa e parece-nos até a mais racional. Merece, pois,
algumas considerações.
Dos tres galhos mencionados é este o unico que tem a
dir·ecção do tronco inferior do caudaloso rio, visto que, como
este, corre na direcção geral de O. para L., ora ao N. or~ ao S.
do parallelo de 30°. Apresenta apenas duas pequenas variantes
em seu inicio, correndo a pricipio de S. para N. até a grande
volta onde passa sob o leito da via ferrea de Bagé a Cacequy,
a cerca de 35 klms. a SE. da ciddae de S. Gabriel; ahi se
inflecte para NNE. até receber as aguas do Salso. Desse ponto
err1 diante, descrevendo grandes curvas, segue a direcção geral
de O. para E.
A depressão central do Estado, que constitue a grande
bacia hydrographica. do J acuhy, está encravada entre a encosta
meridional do Planalto e as vertentes septentrionaes da Serra
do Mar.
l Tm simples golpe de vista sobre a carta geographica,
patenteia que as aguas do Vaccacahy reunidas ás do Jacuhy
é que marcam a separação dos dois systemas orographicos
do Rio Grande do Sul. Ao N. fica o Planalto Brasileiro, que
depois do percorre1· os Estados de Matto Grosso, Goyaz e Minas
se extende para o S., vindo morr.or aqui abruptamente, e ao S.
se alteia, aqui o ali, o prolongamento ramificado da Cadeia
Oriental do Brasil, com varias denon1inações locaes.
Quem navegar o J acuhy aguas acima, seguindo sempre
a dü,ecção de seu eixo, penetrará no Vaccacahy se1n mudar
de ru1no, emquanto que para entrar no galho que desce do
N. com o seu nomr, é preciso ru1uar para NNO., porque esse
'
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galho cáe quasi perpendicularmente sobro o L1·ouco inferior
do verdadeiro Jacuhy.
Entre os braços elegiveis de um rio como sua nascente
pritlcipal, aquelle que tiver a direcção do curso inferior da
caudal ou que mais se aproxime desse curso, é o que preenche
a condição de maior peso para a solução do problema
Outras condições ainda existem, taes como a altitude
das nascentes dos ramos elegíveis, devendo ser escolhido o de
maior cota, sen1pre, porém, que se trate de rios de planície;
a maior extensão ou maior volume: d'agua, 'a constituição
geologica dos valles, tudo isso, entretanto, quando os galhos
se aproximam da direcção do tronco inferior, por ser esta
a condição principal, segundo a doutrina universalmente
aceita.
Neste Estado, infelizmente, não foi ella observada nem
se adoptou criterio unico, para a determinação das nascentes
principaes de seus rios e por isso, óra se allega a condição de'
maior volum e d'agua, como no caso do rio em apreço, óra a.
direcção do tronco inferior, como acontece com o Ibicuhy, se
considerando assim como sua nascente principal o galho que
desce da serra de S. J\1artinho, com o nome de lbicuhy Mirim,
por ser o que mantem mais uniformidade com o eixo inferior
desse rio. Foram deixadas de lado duas grandes cau<laes:
Toropy e Santa Maria~ qualquer dellas com mai s do triplo do
volume d'agua. daquelle galh o.
O nome Jacuhy, que é c. de facú-y, o rio dos jacús
(y-a-cú, o que come, o que traga grãos, fructõs, ave gallinacea
do genero penelope) principiou a figurar em a nomenclatura ·
geographica sulriograndense a partir de 1775.
{Jm rapido exame nos antigos mappas dó teritorio que
constitue este Estado, nos informa as curiosas mutações por
que tem passado o nome desse rio.
No Pr i?neiro Mappa do Paraguay, construido pelos Jesuítas dessa Província e ' offerecido ao R. P. Vicente Caraffa
(1645-49), figura com duas denominações: Rio Grande até
a fóz do r:ecbiquar.y e tendo como tributarios na n1argem ·esquerda, alem do ultimo citado, os rios Curuyarci e Caii; a
outra denominação é Y guai, desde o ponto acima referido,
até suas nascentes ao S. de Santa Thereza, tendo como affluentc,
tambem na margem esquerda, o rio J equi.
No Segundo Mappa do Paraguay (1722), construido pelo:;
referidos jesuitas e offerecido ao R. P. Michelangclo 1'amburini,
conserva ainda o nome de Rio Grande até a barra do 'rebiquary
e d'ahi para cüna o de Y gay. Houve, como so vê, syncope do
u_, do mappa prhnitivo. O Jequi, actual Rio Pardo, tan1bem
desapparoceu dentre os seus affJuentes. E', de notar quo o Rio
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Grande é ahi figurado como desaguando no Oceano A. tlantico,
tendo ao N. de sua fóz a Lagôa dos Patos.
No Terceiro Mappa do Paraguay construido em 1732,
pelos r eferidos j esuitas e offerecido ao R. P. Francescu s Retz,
continua a figurar. o Ri o Grande, como n os mappas já citados
e r eapparece o Iguay, com as letras inicial e ultima tran spostas,
tendo com o t r ibutario o J equi.
No M appa dos Plenipotenciarios de Portu gal e H espanha,
datado de 1749 e vulga rm ente chamado Mappa das Côr tes, o
Jacuhy actu al figu ra com o n om e de I guaçú e desaguando
na Lagôa dos Pa tos, que pela p rimeira vez apparece devida1n ente localisa da, porém com o n om e de Rio Grande de S . Pedro.
No P.1appa de los Confines de 'las Coronas de Espana
!J Portu gal en la A rnerica 111eridional, r etocado em 1760, se lê,
pela primeira vez, o nome Guahyba, par a o J acuhy, desde sua
fóz na Lagôa dos Patos, que ainda .continu a a fi gu rar co1n a
den ornina ção de Ri o Grande, até a bar ra do rio Guacacay, o
actu al ·v accacahy, que principia a figur a r em a nomenclatura
geogra phica deste Es tado. D'ahi para o N. o Jacuh y é denominado Rio l aguy. 'J'ambem pela prim ei ra vez é registado o
Botu carah y ; o Rio Pardo principia a app arecer com este nom.e
em vez de J equi. Desaguam am b os n o Guahyba.
No Plano de la Capitania General de las tres Pr ovínci as
del Ri o de la Plata, Par aguay, Tu cuman, feito em 1768 por
Francisco Millau y Maraval, o n ome Rio Grande é da do ao
.J acuh y, desde su a embocca dura na Lagôa dos Patos, que ali
figura con1 a denominaçã o de Laguna det Rio Grande, até a s
na scentes do h odiern o ·vaccaca.hy. E' a prime.ira e unica vez
que encontrámos essa caudal assiln registada.
O nome I aguy desappareceu des te mappa para dar lugar
ao ! gay, qu e r esurge p ela terceira vez.
No A1appa Geographico de A meri ca 1l1eridional, cons truido e gravado de orden1 do r ei de Hesp anha por Olmedilla ,
cm 1775, o Gu ahyba rea pparece com o n o mappa de 1760 acima
referido, i. é : com esse n om e desde a fóz do Vaccacahy, até
se lan çar na Lagôa dos Patos, que pela primeira vez figura
com essa den om inação. 1\ 0 curso do actual Jacuh y, da barra
do Vaccacah y Mirim - então Ara r.i cá - para o N., é dado
dois nomes : Yacuy ou Jacu y, como escreveria o a utor se fosse
portuguez, e .fucay . A den ominação geral ! gay, fo i deixada
són1ente para o actual Jacuhyzinh o.
Difficilimo, quasi impossível, se não iln possivel é h ojf'
reivindica r para o ·vaccacahy os f óros de nascente princip al
do maior tribu tario da bacia orien tal do Estado, visto que a
isso não se oppõern sóm ente denominações seculares, com profunda s raizes c1n nossas tr a di ções, mas tambem lin1ites dtl
2
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inunic1p1 os, de districtos e a s demarcações constantes de antigas concessões de sesmarias e 8obre tudo o habito arraigado
do povo, que é tambem uma das con dições de.g rande p eso: para
se eleger a nascente principal de un1 1·io. E' a condição antropogeographica de que trata Geikie em sua Physical Geography )
dando-lhe gi·ande impor tancia, ao ponto de entender que SP
deve co1.1 s iderar como nascente prin cipal de u m rio, aquella
que co1no tal ó lida, desde época s r emotas pelos habitantes
da localidade.
No caso em apreço é um err o, m as é um erro com fóro s
de cidade e por i.s so se impõe e terá que ser r espeitado, embora
geologican1ente sej a o ·vaccacahy tão velho 001110 o cu rso in fe r·ior do Jacuhy: que é muito mais an tigo que a caudal que
desce do N.
Duv idas, porém , ai nda exi sten1 sobre qual dos dois galhos
dessa caudal deve ser considerado con10 sua nascente principal
- - se o que nasce na Cochilha das Qui na s, ao N. da cidade dP
Cruz Alta, com. o nome de ·varej ão ou o que tem or.igem na
Cochilha do Povii1ho da Entrada. a L. de Passo Fun do. EstP
braço é geralm ente conhecido por Jacuh yzinh o e aquelle por
.J acuhy simplesmente~ denominação essa que lhe dá os fór.o s dr
nascente principal e assim é de facto considerado, e razão h a
para isso, pois é o que menos deflexão apresenta com relação
ao eixo do alto Jacuh.v• até
• a barra do Soturn o.
O J acuhy depois da conf'luencia dos dois galhos refer idos faz uma infl exão pronunciada p ara S., direcção essa que
conserva, com pequenas variantes, em consequencia das curvas a que é obrigado a descr ever , até a barra do Vaccacahy
Mi rim. A hi se volta para L., descrevendo grandes curvas até
NNO. da capital do Estado, isto é, até receber o nome de Guah yba, con:1 o qual, extraordinariam en te avolumado, p ela affluenci a de tres grandes rios corre para S. até confundir suas
aguas ca1n os da Lagôa dos Patos, da qual em erge, com o
nome de Hi o Grande, para se lançar no Atlantico.
O Guahyba é, pois, a conti nu,ção do J acuhy. O indígena
dando essa denominação á magcstosa bahia f ormacla pelas ag uaR
de quatro g randes rios, quiz) sem duvida , com aquella propriedade que lb e é p eculiar n a desig11açã,o das cousas, a ssig nalar apenas um accidente geographico e o denor.ninou gua h yba (corr. de gua-y- be)) bahia el e toda s as aguas. E sendo o
J acuh y o n1aior elos rios que ahi affluem, devem os outr.o H
spr· considerados como seu s tr·ibutàrios.
A Lagôa dos Patos é m ais propriamente um lago e p ertcJlCe aos da especie denominada - atnavessados por cu rso
d'agua) como o suo: o dE' Con stança, pelo Rheno; o de Genebra.,
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pelo Rhodano; o da Guarda, pelo Mincio; o Superior, o de
Mechigau, o Eri ê e o Ontario, pelo S. Louren ço.
Em officio dirigido ao vice-rei Luiz de Vasconcellos, e1n
27 de janeiro de1779, sobre a d emarcação d e limites informava
Martinho d e Mello e Castro qu e ,,o Rio Grande e Jac u i, h e hum
só Rio com diversos no1nes: Entra no Mar do Bi·azil, a p ouco
mais de tri11ta e dous gráos ao sul da linha, e tom.ando o uome
de R io Gi·ancle de S. Pedro, se dirige ao Norte, formando a
Lagôa dos Patos CJlH' continua nessa direcção até Porto Alegre.
p. - aqui volta para o contin ente, tomando o rumo de Oueste,
e o -· non1e de Goyab'a até o Rio Pardo, delle seguindo o· m esmo
1·u1no e já com o n om e de J·acui continua até a embocadura
do ' ' accacai Guaçú. Neste sitio volta outra vez ao Norte e
recebendo da parte do continente as aguas dos pequenos rios
Vaocacai-mi11i, Araricá e outros tão insignificantes como elles
se d~rige ao Leste a buscar as suas cabeceiras nos Ca1npos da
\ Tacaria. "
Um ligeiro exan1e no Mappa de Ohnedilla, c itad o, nos convence que as ·inforrnações acima ti·anscriplas f ora1n ahi
colhidas.
São do scientisla H erberl Smith a s seguintes observações :
,,Ri gorosm aPnte o Ouahyba e' uro prolongan1ento alargado do
Jncuhy; se d espejasse no rnal', f•m vez ele despejai· na Lagôa ,
chama-lo-hia1n d e estuario.
Geolog ican1entr é provavel que tanto a Lagôa dos Patos
como a Lagôa Mi r im. são n ovos prolongamen tos do Jac uhy
e Guahyba. n1uito lnodif icados pela mesma depressão que
eacheu as bahia s de Paranag u á e Santos.
Urn ou dois milhões de a nuos atraz. quando o nivr.1 cta
terra era n1ais alto, o rio J acuhy era muito rnaiur. O seu curso
superior correspondi a ao Guahyba e Jacuhy centraes ; n1ais
Rbaixo inclinava-se pa ra o sul ; atravessando urn longo valle,
cuja posição é marcada pelas actuaes lagôas e só desembocava
no m ar lá pelos confins do Estado Ori ental ; o Camaquam e o
Jaguarão eram seu s affl u entes . Abatendo a t orra o m ar foi
gradualn1ente _invadindo o valle, formando tuna longa bahia
Norte-Sul, separada do Oceano a E por um.a estreita. peuinHnla e receb e ndo os rios, encurtados nas testadas. Nesta época
a ssem elhava -se á bahia Chesapcake, na costa oriental dos Es t.
U niclos.
J-\ península foi se tornand o menor, á n1edida que o rnoviincnto da depressfio ia continuando. 1V1as essa mudança
clava-se de vagar e sin1ulta n ea rn en te occoria outro processo:
na p onla 111eridional da peninsu la, con slanten1ente 1ninguante,
havia un1 baixio que marcava. o ponto da terra subn1crgida.
Neste bai xio as ondas e corrPntes amontoavam Lnateriaes de
/
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construcção que neste caso era a areia e, quaudo as aguas levantaram-na a altura da preamar, veio o ve1lto e apanhou-a,
amontuou-a e1n dunas e transportou-a parB: formar mattari as.
Assim como a peninsula da t erra firn1e ia adelgaçando-se a
mais e mais, íam trabalhando ondas P ventos, ate que nada
ficou da terra orjginal: o lugar da primitiva peninsula rochca
foi occupado , do lado do n1ar, por uma peninsula de ar~ ia.
O lado ocridental da ter1·a foi coberto menos completamente, porque a s ondas e ventos n ão podjan1 ali exercitar-se,,
e o J acuhy e seus braços traziam tão pouca terra e a reia, cru e
não podiam corresponder á de pressã o : assin1 uma bahia on
Iagôa f icou dentro da linha das ar eias.
Em um ponto o n1ar e os ventos traba lha ram imper fe itamente e ficou uma brecha na linha dos n1.or1·os de ar eia, pela
qual a ag ua da lagôa communicou-sc com o oceano atravez da
península ; marés e corrent.es foram apro fundando o canal ,
até que se f ormon o Rio Grande."
A navega çi\o do Ja cuhy, nas aguas n1axirnas , é fra11ca
até o passo do ~eu nome, nas ag uas 1nedias até o porto
do Rio Pardo, por vapores e a o de Cachoeira, por lanchões,
que nas aguas minimas apportam faciln:1ente ao prirneiro local
referido.
Entre as bellezas que se deparam n o cu rso do .Jacuhy. a
par de suas pitorescas margens e alem das ilhas que o salpica1n,
se salientam a s suas romurosas cach oeiras, especialmente as
de seu cu1'so m edio que. são: Caveira , Sete Ilhas, D. ~1a1·cos,
Velloso, Comprida, Almas, Neg ra, Fandango, Nossa Senhoea,
Infern o e Carioca.
Suas prin cipaes ilhas alem do en cantado r aechipelago:
ao N. de Porto Alegre, são a do P au Vermelho, Ora.li de, ela
Pacienci a e do Fanfa, notavel esta p elo combate ahi Irava.do ,
P1n 4 de outubro de 1836, entre as forças "legacs con11na11cla clas
por Bento l\1anoel Ribeiro e as · farroupilha s dirigidas pelo
chefe da revolução - Bento Gonçalves da Silva, que capitulou
após h eroica r esistencia e que ficou depois prisioneiro, por Ler
violado a capi tulação.
A bacia h ydrographica do Jacuhy é calculada em ....
·139 490 J{lms 2 e o seu curso em cer ca ele 500 kln1 s., segundo
r' u nha Lopes)· a Dir ector ia das Obras Publi cas do Estado, calculou em 490 ; Co'imbra e Nieni eyer) em 480, apr oximadan1entc ;
.Jannasch) em 4-75; Mappa do Rio Grande clod Sul, ultima ed içi1o da Livraria Selbac h, 540; lf1ei se e M ennig. a Cornmissão
da Catta Geral elo Br asil e o Club ele En genhar ia do Rio el e
Janeiro, em 450 n1ai.s ou menos. E ' preciso não esquecer qne
nos calcnJ os acirna o J ncnhy ó co ns id erado con10 nascendo na

13
Cochilha das Quinas e tendo a fóz no Guahyba
a NE. de
.,
Porto Alegre.
O rio em apreço banha as cidades de Cachoeira, Rio
Pardo, a s villas de Santo .l\maro, S. J eronymo e Triumpho
e serve de divisa entre os municípios de Palmeira e Cruz
Alta, p elo primeiro galho occidental e entre o ultimo município citado e o de Soledade, desde a emboccadura do J acuhyzinho até a confluencia du Ivahy e deste ponto para o S. separa
Soledade d e J ulio de Castilhos e de Cachoeira e limita os municipios de S. J eronymo e Porto Alegre com os de Santo Amaro
e Triumpho.
O J·acuhy em seu curso superior é cncachoeirado, suas
margens ahi são ornadas de mattaria verde-negra, onde vicej am bellos exemplares de nossa flóra; na zona de compensação,
sua corrente é mais placida, seu leito mais largo e com 1naior
profundidade e encerra ainda muitas quedas d'agua, que não
interrompem de todo a navegação, se salientando entre ellas ~
de seu nome, onde a agua se despenha de 40 m etros de altura,
em maravilhos o espectaculo. De Rio Pardo para baixo, onde
começa pronunciadamente a zona de deposito , o rio se faz
preguiçoso , o leito é menos profundo e pricipiam a apparecer
as ilhotas, os baixios ou bancos de areia, forn1ados com o
material rolado da zona de erosão.
O Jacuhy tem suas aguas avolumadas por mais de 90
tributarios directos, contando entre elles grandes rios. Depois
da confluencia do -varejão com o Pinheiro Marcado, galhos
principaes de suas nascentes, recebe os seguintes tributarios
11ela margem direita:
1) Dois Irmãos) arroio cujo nome lhe vem, segundo
Varela) de ser for1nado por duas vertentes, que nasce·m na
Cochilha Grande a 66 klms. ao N. de Cruz Alta, e correm a
principio parallelamente e depois se encontram e assim reunidos vão desaguar no grande rio.
DAS tambem menciona esse arroio.
Não nos foi possível identifica-lo.
2) Lagoão) arroio, nasce tambem na Cochilha Grande,
33 klms. ao N. de Cruz Alta e corre ·cte NNO. para SSE. até
sua barra, depois de um curso de cerca de 35 klms. Cunha
Lopes o regista como desaguando 35 klms. abaixo da confluencia do .Tacuhy com o Jacuhyzinho e dá-lhe, por isso,
75 klms. de curso.
3) Jngahy) vjde este nome.
4) Guaratingahy) vide este nome.
5) Colora(l,o) arroio mencionado por Varela e Oct. Far.)
não nos foi possível identifica-lo. E' possível que esses autores

•
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o confu11dissen1 con1 o arroio de igual no1ne, que e lributari o
elo Jacuhyzinho, tambe1n pela margem esquerda.
6) Ivahy, vide este nome. No ~Iappa do C. Eng . está
escripto Irahy.
7) Bugre, arroio , nasce no mu nicipio de Julio de Casti lhos e corre de NNO. para SSE. en1 um vrrc~rso de 20 klms.,
segundo Cunha Lopes. DOP. por é1n, o calcula en1 4·0. Ainda
no n1u11icipio referido desaguam no Jacuhy, entre o arroio
Bugre e o rio Ivahy, os seguintes corregos : Ferreira, Taguar ian.o, Coc hilha, Passo Grancle, todos correndo de O. para E.
8) T r ombu do, arroio, nasce ta1nbem no n1un . de Julio
de Castilhos e corre de NO . para SE. No inun. de Cachoeira,
segundo Aur. Porto, atravessa as linhas coloniaes Avila e Tron1budo e depois de receber um pequeno affluente, pela margem
direita, faz uma curva pronunciada e entra no Jacuhy. DOP
calcula seu curso en1 7 klms. e Cunha Lopes em 12.
9) Pastor Br anco, este arroio, segunílo Aur . Por to, é o
primeiro que se ~ança no Jacuhy no extremo N. do 1nun. de
Cachoeira, en1 teras do 5.0 districto (D. Francisca). 'l1em como
os dois acima registados sua origem no mun. de Julio de
Castilh os. Varela o denomina Po sto Branco; Oct. Far. o
secunda.
10) Sanga Fu11Jda, pequena vertente, mencionada por
Varela e Aur. Porto.
11 ) Felisberta (lageado da) -

este ar.roio; segundo os
autores supra citados, limita a NE. o nucleo colonial Soturno
e recebe pela m argem direita o arroio do Bugre que é engrossad o pelo Pcrico, que por su a vez tem como tribntario o
Saraéura.
12 ) Geringonça, arroio, nasce no mu n. de Julio de Oastilhos e correndo na direcção geral de NNO. para SSE., penetra
no mun . de Cachoeira, onde rega o nucleo colonial Soturno e
as linhas For1nosa e Avila recebendo peqnenos afflu entes pela
n1arge1n direita.
13) Sotu rno, arroio, desce do m un. de Julio de Castilhos
e corre para SSE. até a emboccadura do arroio dos Mellos,
onde se i.nflecte para E. até sua barra, depois ·cte um curso de
45 kl.m s. E' ta1nbem co nhecido p elo n om e de Ribeirão das
Pedras. Abaixo da fóz do arroio dos Mellos recebe o Guarda
Mór e no mun. de Cachoeira o Arroio Grande e a Sanga da
Divisa. Seu tributario inais importante na m. d. é o Ivorá
no mun. de Juli o de Castilhos, que ahi tem como affluente
o Santo Antoni o. Recebe tambem as aguas do arroio Felisberta,
que tem sua barra proxima ao povoado de Nova Palma.
'1 4) Entr ada, pequena vertente no 4.0 djstricto de Cachoeira. Jannasch a denomina Estrada.

..

- - - ...

15

15) Vaccacahy Mirim, vide este nome.
16) Vaccacahy, vide este nome.
17) l r apuá, vide este nome.

..

18) Capané, vide este nome.
19) S. Nicolau, arroio, nasce, segundo A u r . Porto, no 2.0
districto de Cachoeira, na fazenda das P edras. Seu curso é de
18 k1ms.
20) Pequery, vide este nome.
21) D. Marcos, arroio , nasce no mun. da Encr.uzilhada,
uo Rincão dos Job, a O. do· cerro da Gabriela, e corre para
NNE., até o ponto ern que penetra no n1un. de Rio Pardo, o
qual limita com o de S. J eronymo em lnn percurso de 5 klms.
aproximadarnente, correndo para N. até sua barra. Seu curso
total é de 30 klms. segundo Jannasch, DOP. e Cunha Lopes.
Nºos r elatorios das turma s da C. C. G. B. , p orém , figura com o
dobro, is to é : 60 klms. rv. e M en. calculam em 27; Coi. e Ni e.
C'm. 33 e o C. Eng . em 40.
22) T abatingahy, vide este n orríe.
23) Capi vary, vide este nom e.
24) Fr anci squi nho - este arr oio te1n suas nascentes no
mun. de S. J cronymo ; ao N . do Cerro Grande, de onde desce
correndo sempre para N . até sua barra, acima do passo das
Pombas, depoi s de um curso de 55 klms., segundo Cunha
Lopes, Coi. e Nie. e DOP., e cerca de 50 para o C. Eng., de 30,
para W. e Men. e 60 para Jannasch.
25 ) Palmeir a, arroio, no mun. de S . J eron ymo; corre de
S. para N. cm un1 percurso de 15 .k lms., até sua barra, segundo
DOP. .lannasch calcula esse curso ern 20 kln1s.
26) Cava1lfiada, este arroio, co1no o recen1 n1encionado,
cnr1•0 DO inun. de S. J erony1no.
27) Conde, arroio, tem suas vertentes na encosta septentrional da serra do Herval, no mun. de S . J eronymo e corre na
direcção SSO.- NNE. até sua fóz, em un1 percurso de
cerca de 37 klms., segundo DOP. e o C. Eng. Cunha Lopes,
o calcula em 50 kln1s. e Jannasch em cer ca de 40.
28) PoTleirinha, como o preceden te, desce do Curral AJto
e corre na m esma direcção até su a ernboccadura em frente
a barra do 'raquary . Seu cu rso é pa ra DOP. de 12 klms.;
Cunha l.Jopes, calcula em 30 e o C. Eng. cm cerca de 90 ! W .
e M en. Pm 22 aproxin1adamente e o fig u ra como desaguando
a L. da viUa de S. J eronyn10 , nas Xarqu eadas ; Coi . e Nie. e
Jannasch em 24 klms., tendo, p orém , a fóz a O. da villa ref erida.
29) Ratos, arroio, ten1 suas vertentes n o cerro do Roque,
na serra do Herval, no mun. de S ..Teronym o ; corre para NE.
até receber o Arroio Grande. A.hi se inflecte para N. até sua
barra, dépoj s de u1n curso de 40 klms., segundo DOP; Jannasch,
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calcula em 75; o C. Eng. em 60; Co'i. e Nie. e Cunha Lopes em
cerca de 50. Tem como tributarios o arroio dos Cach orros, que
rrcebe as aguas do da J osephina; o Grande, a volumado pelo
Fachinal; Divisa, Sepultura e Santa Cruz, proximos á sua fóz.
O Divisa nasce no morro de Santa Anna, no mun. de Porto
Alegre e corre na direcção geral de N. até sua barra , depois
de um curso de 22 klms. aproximadamente. O arroio dos
Ratos, que é navegavel por p equenas embarcações, serve de
limite entr e os municípios de S. J eronym o e Porto Alegre, em
um percurso de 22 klms. mais ou m enos. Em sua margem
esquerda, no primeiro dos municípios citados, existem imp ortantes minas de carvão de p edra em franca exploração co1n
apreciavel r endimento .
30) Pesqueiro) arroio, nasce no 7.0 districto do mun. de
Porto Alegr e e corre para N. até sua barra em .um p ercurso
de 10 klms.
Os tr.ibutarios do J acuhy pela marge:rp esquerda são os
st>guintes:
31 ) J acuhyzinho) vide este n o1ne.
32) Despraiado. Este rio é tambem conhecido por Jacuhyzinho, o que tem dado azo para diver sas confuzões. Nasce
n o mun. da Soledade; é formado por tres g randes gallios;
corre na direcção geral NNE, para SSO. , em um p ercu rso de
55 klms. segundo DOP. e o C. Eng :) que dão suas nascentes a
NO. da villa da Soledade. Cunha L opes) n ão o m enciona ;
Jannasch) calcula seu curso em 100 klms., locali sa suas nascentes ao N. da referida villa e transpo r ta para sua margem esquerda o Serrinha do Ouro Fino, o Lagoão e o Serrinha, im portantes tributarias da margem esquerda do J acuhy.
33) Our o Fino. Est e rio é tambem conhecido por Sereno.
Camargo escreveu Serrano. Nasce no m un. da Soledade e
corre de NE. para SO. em um p ercurso de 40 klms., segundo
o C. Eng. DOP. o calcula em cerca de 45 e Cunha L opes
ern 50.
34) Lagoão) 1·io, n asce proximo a o povoado de seu nome
séde do 6. 0 districto do n1un. da Soledade, e corre para S O. até su a
barra em um p ercurso de 45 klms. segundo DOP. e o C. Eng.
e cerca de 60 para Cunha Lopes. Os dois ultimos autores
citados figur.am-no desa guando abaixo da barra do Ivahy, e
o p r imeiro acima desse ponto.
35) Sobradinho) rio , nasce ao S. da villa da Soledade,
n os campos de seu n ome e corre para SO. até sua barra,
depois de um curso de 55 klms. Rega a colonia de seu nome,
cujo povoado é a sede do 4. 0 districto do mun. da Soledade.
nOP. e o C. 'E ng. o denominam Serrinba.
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36) Arroio Grande, nasce com o nome de arroio dos Allemães, proximo á estrada geral de Cachoeira á Soledade. ,,Depois de um pequeno curso na direcção nordeste ruma para
oeste, recebendo na 1n. e. dois outros arroios que têm suas
nascentes, respectivamente, proximo á . vertente do arr.oio
dos Allemães, o primeiro, e em frente ao arroio Conductor,
o segundo. Segue, então d'ahi con1 a denominação de
Arroio Grande e, atravessando a ex-colonia Santo Angelo ,
lança-se no J acuhy, depois de receber o arro io do Engenho"
(A ur. Porto).
.
37) Firmino, pequeno arroio.
38) Caapuera, sanga. Vide este nome.
39) Boa Tl i sta, sanga. Estes tres cursos d'agua são citados
por A ur. Porto.
40) Agudo, arroio, desce do morr.o de seu nome, no m unicípio de Cachoeira e tem sua fóz proximo á séde do 4.º

,.

"

.

districto , no referido mun.
41) Cerro Chato, pequeno curso d'agua, tem a fóz junto
ao nucleo colonial de seu nome, no mun. de Cachoeira.
42) Arroio da Porta, nasce entre o 6.0 e 7.0 districtos de
Cachoeira e corre na direcção geral N.- S. até sua 1barra,
depois de um curso de 11 klms. Tem como tributarias na
m. e. o Contendas, com 8 klms. de curso e a. Sanga Funda. e
na rn. d. o Paraíso que desce dos Campos Patrimoniaes do
mun. e o Preguiça que vem do alinhamento sul da ex-colonia
Santo Angelo (Aur. Porto).
43) Barriga, arroio, tem suas nascentes nos campos patrimoniaes do mun. de Cachoeira, de onde desce rumo do S.
engrossado pelo Canôas que se lança em sua m. e. e pelos
arroios Mangueirinha e Porteirh1ha, que o engrossam pela m.
d., o 1.0 com 5 e o 2.0 com 8 klms. de curso. Cunha Lopes,
calcula o curso do Barriga em 25 klms. e entre os seus affluentes da m. d. menciona um que denomina Paredão.
44) l 'nf erno, pequeno curso d'agua, corre de N. para S.
45) Cesar) arroio, corre de NO. para SO. em um pe1·curso
de cerca de 15 klms., até sua f óz; tira o nome, segundo 'A ur.
Porto, do proprietario de uma sesmaria ali concedida, a Ignacio Xavier Cesar.
4·6) Taboão, arroio, tem sua principal vertente proximo
á estancia do Figueira, no mun. de Cachoeira, de. onde desce
na direcção geral N.- S. depois de uma pequena curva ele
leste a oeste (Oct. Far .) . Seu curso, segundo Jannasch, que
o denon1i na Paraíso, é de 35 klms. aproximadamente; a C. C.
G. B., p orém, dá-lhe apenas 23 klms. Entre os seus affluentes
figura o arroio da Pipa. Sobre o Taboão existe uma ponte
no local em que olle corta a estrada geral.
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47) Jacuhyzinho, este pequeno arroio, segnncl o A ur. Porto,
nasce em terras do 7.º distrícto de Cach oeira; corre de N.
para S., em um percurso de 10 klms. segundo Janrtasch.
48) Sanga Funda, nasce nas Tres ·vendas no mun. de
Cachoeira e corre de NE. para SO. até sua barra, depois de un1
curso de 15 khns. Serve de limite entre o 1.0 e o 7.0 districto
do mun. citado. Passa sob o leito da via f'errea , entre as
estações Ferreira e Estiva. Varela o ctenon1ina Passo Fundo.
49) Mata Tres, pequeno cu1·so d 'agua,· tem a fóz proxima ao Passo de S. Lou renço, segu ndo A ur. Porto.
50) F erreira, arroio , nasce no m u n. de Cachoei ra, e corre
rara S. em um percurso de 20 klms. aproximadam ente até
sua fóz, depois de receber as aguas do Luiza; passa sob o
leHo da vi a ferrea, proximo á estação de seu nome.
51 ) Passo da Areia, pequeno curso d'agua, tem a fóz
proxima á cidade de Cachoeira, limitando-a com a ·v arzea de
Nossa Senh ora ( Aur . Porto).
52) lgnez (Sanga da - ), conhecida outr'ora por arroio
de João de Souza, corre proximo á cidade d e Cachoeira e tem
como tributaria a sanga do Porteira.
53) Amorim, arroio, tem suas principaes nascentes nas
proximidades de Pedro Marques, recebendo um galho que desce
do alto do Cemiterio, depois de um percurso de poucos klms.
recebe o Lava pés, que desce do alto dos Loretos, atravessando
a c,idadc a entroncar na sanga da Micaella. Varela e Oct. Far.
rnencionam o Lava pés como tributario directo do Jacuhy. O
Amorim é ainda avolumado pela sanga das Pedras, actual
limite da zona urbana, e com a direcção geral N.- S. entra
no Jacuhy separando a cidade da antiga sesmaria do Quartel
Mestre ( Aur. Porto) .
54) Buttucarahy, vide este nome.
55) M oinhos. Nos relatorios da C. C. G. B. vem mencionado este arroio, como tendo 17 klms. de curso.
56) Bexiga, a rroio , nasce no m un. de Rio Pardo e o
separa do de Cachoeira, em todo seu curso, que é de 12 klms.
aproximadam ente. Corre de N. para S. e passa sob o leito
da via ferrea, j unto á estação de seu nome.
57) Guardinha, arroio, n asce n o 4. 0 distri cto do mun.
de Rio Pardo e corre de NNO. para SSE. em um percurso
de 15 klms. até sua barra.
58) Pedras·, este arroio nasce tambem no 4.º districto do
1nun. de Ri o Pardo. Corre a principio para S. e depois de
passar sob o leito da via ferrea se inflecte para SSE. até se
lançar no Jacuhy; seu curso é de 11 klms.
59) Lar.angeiras, arroio, tem suas cabeceiras no mun. supra
citado e corre tambem para S. até sua fóz .
·
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60) D. Chiquinha, arroio, nasce e corre corno o precedente.
61) A nastacio, arroio, nasce proximo á estação Peder-

\

neiras e corre para S. até sua barra.
62) Saldanha, pequeno arroio, corre na n1esma direcção
do precedente.
63) Victor Por t.uguez, p equeno curso d 'agua, cor re na
mcs1na di recção <lo precdeentc .
64) Cabral, é tan1ben1 um pequeno curso d'agua e corre
n a m esma direcção dos precedentes.
65) Rio Pardo. Nasce a 600 metros sobre o nivel do n1ar,
0
no 3. distri cto do inun. da Soledade e d 'ahi desce precepitado e
romuroso na di1'ecção NNE .-SSO. , que muda pronunciadan1ente para o S. ao enti'ar na grande depressão que forma o
exten so valle do Jacuhy. Ahi a ugm enta seu volume e perde
a velocidade pr imi tiva e se torna placido e vagar oso até sua
c)mboccadura , depois de um cur so de 130 klms. aproxin1ada1nente, segundo o C. E rig .)· Cunha L opes e DOP. o calculam em
cerca de 125 e Jannasch em 110. Suas aguas são t urvas, pardacentas - d 'ahi a origem de seu nom e. Limita o municipio
de Santa Cruz com o de Sol edade, desde sua n ascente principal até a ba rra do arroio Passa Sete e com o do Rio Pardo
desde o ultimo p onto citado até a fóz do Rio Pardinho. E'
navegavel até p equena distancia alem de sua fóz. E' facil de
m elhorar e ampliar sua navegabilidade, o que ser á de grande
vantagem , vi sto que assim facilitará o escoamen to dos productos do industrioso e adeanta do n1un . de Santa Cruz, que
presentemente canalisa toda su a grande producção agricola
para a séde, que é servida. por urn ran1al ferrro.
Entre os tributarios da m. d. do Rio Pardo se salientam
o Passa Sete, que desce dos cam pos do Sobradinho, no mun.
da Soledade, com 15 klms. de cu rso, e qs arroios Grande, Salso,
Moltke e Cavalhada ; os da in. e., todos n o mun. de Santa
Cruz, são os lageados : José Si1nões, tan1ben1 connhecid o p ela
denominação de Rio Pardi nho, Barra de Ferro) (~rn 1 a1/os, 1l!latcondes, Barra) Venancio, Monjolo e os Fontouras, todos no
3.0 districto e os a rroios :Quilombo, A ntonio Alves, engrossado
pelo Grande e Rio Pardinho) que nasce quasi no extremo N.
do mun. e o córta en1 toda s ua ex tensão N.- S., separando-o
en1 duas partes quasi jguaes. O curso do Ri o Pardinho é de
90 klms. En tre seu s principaes tributarios figura o Pi nhal,
na m . d. e o Si nim bú, na m. e.
66) Couto, a rroio, nasce n o 2.0 'ctistricto do mun. de Rio
Pardo e corre na direcção N.- S. até sua barra depois de um
curso de 21 klms. Passa sob o leito da via ferrea, junto á
estação de seu no1ne. Na Planta do Municípi o de Ri O' Pardo,
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- - -- - - -- está escripto Canto, ceran1ente por um lamentavel descuido
de revisão.
67) Lagôa Forrnosa, engrossada pelas aguas de uma.
sanga que desce do N. con1 cerca de 7 klms. de extensão e
passa sob o leito da via ferrea.
68) Diogo Trilha, arroio, nasce por diversos galhos no
mun. ele Santa Cruz e corre a principio para L. e depois par.a
S. até se lançar no Jacuhy; seu curso é de 37 klms. segundo a
Planta de Rio Pardo). Cunha Lopes e DOP., calculam em 30
aproximadamente.
69) João Rodr·igues, arroio, nasce no 2. 0 districto de Rio·
Pardo corre para S., limitando esse mun. com o de Santo
Amaro , em todo seu curso que é, segundo a Planta citada, de
17 klms. Cunha Lopes e DOP., porém, o calculam em 11
aproximadamente; passa sob o leito da via ferrea, junto á estação de seu non1e.
70) Lageado, pequeno arroio no mun. de Santo Amaro.
corre de N. para S.
71 ) Olaria, pequeno curso d'agua: nasce e corre como
o precedente.
72) Monte Alegre, arroio, n asce proxilno á. estação de sen
nome e corre para S. até se lançar no Jacuhy, depois rle un1
curso de 6 klms.
73) Mathias, pequeno cur.so d'agua, corre na inesma direcção elo precedente. DOP. o denomina Estiva e calcula seu
curso em cerca de 7 klms.
74 ) Carretas, pequeno arroio, corre tambern de N. para
S., en1 u1n p ercurso de 7 klms.
75) Pantano Grande, arroio, ta1nbem conhecido por Areia;
seu curso é de 11 klms. Pertence tambem ao mun. de Santo
Ainaro , passa, como os tres ultimos citados, sob o leito ds
via ferrra e se lança no .Tacuhy em frente á ilha do Curral Alto.
76) Pedras, arroio, corre na direcção S. com u1n curso
de 11 kJms.; é o ultimo tributario do J acuhy a O. da villa rlr•
Santo J\.maro.
77) Bom Successo, pequeno ttl'roio , con1 pouco n1ais de
4 klm s. de curso.
78 ) Salso, é tambem um insignifican lc curso d'agua.
79) Taquary, vide este nome.
80) Ponte, a1~roio, corre de N. para S. até sua emboccadura, cm frente á barra do Arroio dos Ratos; é engrossado
pelo Gil, que por sua vez tem como tributario o Biscouto.
Pertence ao mun. de S. J eronymo ; seu curso é de 15 klms.
aproxh11adamente.
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81 ) Passo F'Undo, arroio, tarnbem conhecido por I nver:.
nada)· corre de N. para S. até sua barra em frente á ilha do
França, depois de um curso de 11 klms.
82) Passo Raso, arroio, corre na lnesma direcção do precedente con1 cerca de 15 klms. ele curso.
83) Caixeiras, pequeno corrego, correndo n a mesma di~
recção dos precedentes, com cerca de 5 klms, de curso.
84) Cahy, vide este nome.
85) l tavuhy, vide este non1e.
86) Gravatahy, vide este nome.
No J acuhy, crn seus affluentes e coo fluentes exisLc1n os

seguintes passos:
No Vaccacahy Grande - do \ Terde, das Tunas e das
Tropas, todos com barca;
No \ Taccacahy :Niirim - da Estiva, se1n ponte nen1 barca,
do Vaccacahy ~1[ irjn1 , com pont.jlhã.o, -ela Resti nga Srcca, corn
5 pontilhões;
No Jacuhy -.... o de seu nome, do S. Lourenço 1 da Cruz,
do Seringa, de D. Francisca todos com barca ;
~o S. Sepé o de seu nome, com ponte, do Fraga co1n
barca, do Cardoso e dos Allen1ães, ambos sem barca e
sem ponte ;
No Santa Barbara - da Ponte, co1n 5· pontes pequenas
e do Souza, com barca;
No Irapuá - o d e seu 11orne, do l\1atheus: do Caldeirão ,
do Lagoão, da C1·ia, do Manoel Alves, da Areia, todos se1n
ba1·ca e sem ponte;
No Rio Pardo - dois deste nome, u1n tem barca e o
outro ponte e o cio Antonio Joaquim, co1n barca;
No Rio Pardinh o - o da Ponte rrorta, co1n duas pontes;
No Botucal'ahy - o deste nome com barca ;
No Arroio Grande - o deste non1e, com pontilhão;
No Soturno - o deste nome, com ponte;
No Cavalhada - o deste nome, co1n ponte;
No Pequery - o deste norr1e, não te1n barca nenl ponte;
No Iruhy - o deste nome, não tem barca nem ponte;
No Capané e no Taquaras - os desse nomes, sem barca
e sem ponte.
Ainda com o nome de Jacuhy existem neste Estaclo, duas
cachoeiras , n o mencionado rio, sendo uma no m un. de Cruz
Alta e a outra no de Soledadc; uma estação da estrada de
ferro P. A. U. ; um povoado ) junto a essa estação no mun. de
Cachoeira; uma importante ponte pertencente a via ferrea,
constituida de 4 vãos, sendo dois destes com 46,5 rnetros cada
u1n e um arco de pedr a de 1O metros de diam.elro ; quatro
serras, sendo un1a .no mun. ele Cachoeira, onde ha ta·mbe1n
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um districlo muni cipal con1 o 1nesn10 n o111e: outra no de Soledade outra u o de Passo Fundo e a outra Hus de Cruz Alta
e J u lio de Castilhos; um arroio, finahnente , no mun. de Itaqui
- nasce ua vertente S. da Cochilha do Rincão da Cruz e corre
para SSO. até se lançar na rn. d. do Ibicuhy, 18 klms. abaixo
da emboccadura do Itú ; seu curso, segundo DOP. é de cerca
de 45 klm s., Cun ha L opes o calcula em 40 aproximadan1ente
e o C. Eng. em cerca de 15 apenas e o denomina Jacas i.
JACUHY MIRIM - e. jacu-y-mirim) a rr.o io dos jacus.
Assim Oct. Far . denomina o Jacuhy, tributario do Ibicuhy,
no mun. de" Itaqui.
JACUHYZINHO - Palavra h ybrida c. de faruhy (gua:rani )
zinho (suf. dinünuitivo) p ortuguez).
E' a ssim denominado o galho oriental do Jacuh y, que
nasce na cochilha do Povinho da Entrada, a cerca de 18 klms.
a L. da cidade de Passo Fundo. Corre na. direcção geral
NNE .- SSO. DOP. e o C. Eng. calculam seu curso em 135
klm s. Jannasch, em 120 e Cunha Lopes) en1 70, por ter. repetido um erro de Coi. e N'ie. que m encionam corno sendo o
Chafariz sua nascente principal, quando este ar-roio é seu b'ibutario e nasce ao S. da cidade de Passo Fundo. Os tribntario~ do J acuhyzinho p ela m. d. são:
1) Portão, p equeno arroio, corendo de N. para S.
2) Rrito) arroio, f ormado p elo Chafariz, qne fornecr,
agua potavel á cidade de Passo Fundo, e p elo Pinheiro Torto.
Seu curso, ~ contar elas nascentes do Chafari z é de 20 klms.;
corre na direcção geral N.- S.
3) Pulador) nasce este arroio á SO. da estação de seu
nome e corre para S. em um p ercurso de cerca de 15 klms .
.Tannasch o dá como affluente do Pinheiro Torto.
4) Arroio 'Grande, arroio, desce dos campos do Peccgu eiro
e corre para S. em um percurso de 15 klms. E ' tan1bem conhecido nor Pecegueiro.
.
5) Gloria, desce este arroio da Cochilha Geral, na d irecção SSO. até sua barra depois de . urn curso de 40 khns.
rren1 como principal affluente o Passo do H erval.
.
6) Colorado) desce tambem da Cochilha Geral e corre na.
mesma direcção do precedente e como este ten1 un1 curso de
cerca de 40 klms. Ficam á sua m. e. as colonias Não-me-toque
e Alto J acuhy. Jannasrh o confunde con1 o .\ r r oio Grande,
(segundo deste nome) .
7) Arroio Grande (2. 0 deste n on1e). Nasce na Colonia
Saldanha Marinh o e corre na direcção geral de S. até s ua
barra, depois de um curso de 45 klms. Entre seu s tributados
se destaca o Pinheirinho á m. e. Jannasch o confunde com.
o Colorado.
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Affluem a o Jacuhyzinho pela sua in. e.:
8) E'ntrada, arroio, proximo a o l\1atto Castelhano e que
corre de L. para O.
9) Tres Passos, corren do de L. para O. e que AXO. r egista como tributario directo do P ovinho; Francisco Prestes
o m en ciona como tributaria da m. e. do Carreta Quebrada.
10) Carreta Qtlebrada, arroio, DOP. o figura correndo
de N. para S . e como tributario da m . d. do Tres Passos, certam~nte por h aver feito transposição do no1ne desses dois
arro1os.
11 ) Povinho, este arroio é f ormaclo pela r eunião do Res'calador, Elesbão, Guedes, Portão e Maria Rita, que cortão a
estrada de Paso Fundo á Soledade. Entre seus tributarias da
m. e. se salienta o Quebra dentes. O Povinho desce da povoação do Tope, corre na direcção geral L.-0. e limita os
municípios de Soledade e Passo J:i' undo em toda a extensão de
seu curso que é de 15 ·klms.
12) l rineu, cori;-e como o precedente de L. para O. E'
Lambem conh ecido p ela s denominações Luiz Fr ancez e 'A1aW,quias.
13) Despraiado, nasce com o nome de Pontão, na fazenda Bôa União, n o mun. da Soledade e corre para L. até
sua barra; tem como tributarias o Pedro Elias, o Barcellos
e o Mormaço.
14) S. Bento, nasce nas proxin1ida des da :villa da Soledadc
e corre na mesma direcção do precedente até sua f óz; é engrossado p elo Serafim.
Ainda com o nome de Jac.u hyzinho existem 2 arroios
tributarios do Jacuhy, um n o mun. de Soledade e o outro no
de Cachoeira, com itnpor.tante viaducto.
JACUTINGA - c. facu-tinga, o jacú branco. Os indigenas davam tambem essa den o111inação ,,a rocha friavel, arg ilosa) servindo de jazida ao ouro en tr e a r ocha de itaberita}
talvez p ela sua sen1elhança de coloração com a ave conhec ida
do genero Penelope" (Th. Sampaio).
Com o nome acima existe um arroio tr ibutario do Caboclo, no mun. da rraquara, corre ele SO. para NE . em um
percurso de 2 klms. Oct. ,F ar . cita entre os tributarios do r io
·v azea um arroi o J acutinga , como demarcando os limites entre
P asso L?und o e Palm eira .
.TAGU1'\PERó - c. j agua-pero, o tig re p ellado. Mor.
J>into dá a.quella denominação ao I vahy .
.JAGUAQUi\.HY - c. j ag.u a-cua-y, rio da cova da onça.
Figura com esse no111e o J acaquá, na concessão de sesmaria
feita, em 1822, a Bento Manoel Ribei 1'0.
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JAGUARÃO - corr. jagua-nharo, o cão bravo, a Oll\~ª
hrava. Póde ser tambem, segundo Th. ·Sampaio, corr. Yaguar.- ã.
Pensan1os com Alf. Carv. que seja augmentativo de jaguar,
á moda portugueza.
Importante municipio, situado no S. do Estado, na divisa com a Republica Oriental do Uruguay, cuja séde é na
cidade do m esmo nome, fronteira á villa. uruguaya Rio Branco,
outr'ora Artigas. Essà cidade, como outras dest e Estado, t eve
origem em um acampamento militar; seu primitivo nome er~
Guarda da Lagôa e do Cerrito, denominação essa tirada da
guarda que ali existia e que Jivava a cerca de 6 kilometros
rlo centro actual. Foram seus pt'imeiros povoadores os destc1nidos milicianos que ali acamparam em 1801, sob o commando
do ven erando e prestante Manoel Marques de Souza (a ovô ),
então coronel. Em virtude do armistício, em consequencia da
paz entre Portugal e Hespanha, a columna de Marques de Souza
se r0tit'ou , ficando á margem do Jaguarão uma guarda de
.:!00 homens, sob as ordens do tenente coronel Jeronymo Xavier de A.zambuja, que se foram arranchanclo na emine.n cia
etn que hoje assenta a cidade. Esse -terreno .foi doado . pela
viscondessa de Bagé. Eis como se constituiu o nucleo da povoação, que pela resolução r egia de 31 de janeiro de 1812, fo i
nlevada á freguezia com a cleno1ninação de Divino Espírito
Santo de Se1·ri to de J aguarão e á viJla pela lei el e 6 ele junho de
L832, co1n o nome de Jaguarão. Progrediu rapidamente e fez
juz á cathegoria de cidade a que foi eleva.da, pela lei provincial ele n.() 322, de 23 de novembro de 1855.
Sã.o os seguintes os limites do município: Corn ,-\1·roio
G-ranclo, á nordeste, desde a barra do arroio Brctanhas até
sua Jlascen te e d'ahi pela cochilha. do Oer1·ito até encontrar a
estrada geral de J aguarão á villa do Herval; con1 o inun. de
S. João elo Herval, tambem a n ordeste, pela r eferida estrada
geral até a cochiiha do Sarandy e depois a noroeste por esta
cochilh a e pela elo Palma e arroios Divisa e do Bote, até a
barra clest0 P a sudoeste e sul , com a Republica Oriental do
Uruguay, p elo do Jagua.rã.o desde a fóz do arroio Bote ah~
a embocca.'r lura. daquelle rio na Lagôa ~1irim, que rnarca os limites a leste.
_
· Os terrenos situados nas p1·oxiI11idades da Lagôa Miriln,
são de formação r ecente, como os da r Pgião banhada pela
Lagôa dos Patos e Rio Grand e. Nos outros t crre11os elo n1unicipio se encontram vestígios desde o primitivo ou igneo, con10
sej am os granitos e os dos pcrioclos Siluriano e carbonífero
da época Azo ica ou Prünitiva, caracterizados ali pelo grez o
pela hulha. Quanto ao ponto de vista agrologico a s terras do
refe1·ido n1un. são argillo-arenoso-calcareas; argHlo- calcareas.
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Dispõe tambem de excellentes campos para creação e por isso
a pecuaria é a sua . principal riqueza. .
.
O territorio de Jaguarão é accidentado ao N., onde existem
contraíortes da Serra dos Tapes, com .as denominações locaes
de serras dos Avilas, S. João do Herval , cochilhas do Luiz Alfaiate, Palmas, Cerrito e Sarandy, com altitudes variando de
100 a 200 metros. A.o longo .da ma~gem da Lagôa Mirim e
elo rio Juncal, é plano, baixo e alagadiço; predominam ahi os
banhados.
Existem. no . rnun. ·os seguintes cerros: Polvora/ com
111,~50; Irmandade, .con.1 96,m50; Vigia, com 137,m30, Corvo~,
Coruj a,. Rolhana, , Gurralzinho e Palmas.
· _.
Posição astronomica. - São as seguintes as coordenada:s
da cidade e d e outros pontos do rnun.:
Cidade
CerÓ ~l a J)olyor.á
Fóz do 1aguarão
Fóz dq J uncal

32° 25' 32"
lat. S. e 9° 17' 9"
long. o.
32° 32' -26" 38
,, ,, 100 1 2~ 56" 87 ,,
32° 34' O"
,, ,, ,, 10° 15~ 15"
,,
32° 22' 45"
., ,, ,, 10° 1' 29"
ll

ll

ll

ll

ll

•

!lydrograph:Ía. - . O Systema hycfrographico do .rnun. per-

tence á bacia orie..1.1tal do ,Estado, ahi representada pelo rio
J aguarão, qµe nasce na cochilha da A ~'vorezinha ou Arbolito,
no mu n. de Ba;gé, e corre parµ, S., em todo seu perqurso no
n1nn. dC' origem ou seja ate a fóz do J ~guar&,o Chico, onde
tomB: a direcção SSE., até se .lançar na 1..ia.gôa l\1j rim, servindo
ern toda c.~sa exte1i.são de 'limite. entre o BraF5il e a Republic.a
Oriental do Uruguqy. E., nav~gavel si.tê,.33 kfm~. a~ein d'e ~ua
f óz. Banha a cidade de seµ noµie, upirna d~ qual ~ica a bella
o potente qued'a d'ag·ua denominada cachoeira do Jaguarãq.
Seu curso ainda n~o estit precisp,mente d~terminando. R[Jsende,.
diz ser de 208 kln1.s .; DOP, calcula e,m 185;. J~nnasch e W. M e_n.
cn1 180 ;. Cunha L opes em 175; Bento Porto e o C. Eng. em
170 e llfin. Via. em 165 .
São sell S affluentes pela m. d. en1 teri~itorio brasileiro,:
'1 ) SalsinhoJ este !:lrroio, segundo l 'arelaJ depois de correr
parallelamente ao J aguarão ,se lança n o mesmo, abaixo do
passo do Salso. E' o arroio que DOP. denomina Banhado
,
r:rande. \ lide ' este nome:
2) Banhado Grande, arroio, desce) 8rgundo DQp., da.
Cochi1ha Gra11dei rumo do S., e fazend o un1a inflexão para
O. se lança no Jaguarão, depois de um curso de 40 klrns.
3) Jag:uarão , Chico, vide . epte norne.
.
Pela m. e. tem o Jaguarão os seguintes tr·ibutarios:
4) Candiota, vide este nome .
5) .!aguarão Chico (2.
Vid e este nome.
\
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6) Butiá, vide esbe nome.
7) Salso, pequeno arroio, desce do cerro do Butiá, rumo
SSO. até sua fóz. Jannasch· o denomina Francisquito e calcula
seu curso em cerca de '15 klms.
8) Bote, este arroio, que serve de limite entre o mun.
de S. João do Herval e o de J aguarão corré de NNE. para SSO.
até sua fóz, depois de um curso de 20 klms., segundo DOP. e
Cunha Lopes. Jannasch, calcula em 35. Nasce . proximo ao
logar denominado Guarda Nova.
9 a 12) Divisa, Sarandy, Tapera, Arroio do Meio. Todos
estes arroios são mencionados por Camargo como tributarios
do Jaguarão. Va,rela, repetiu esse autor e Oct. Far. o secundou.
Não conseguimos identifica-los. ,
13) Telho, desce do mun. de S. João do Herval e córta
o de Jaguarão de N. para S., regando diversos estabelecimentos
pastoris. Seu curso é de 50 klms. segundo Jannasch; DOP.
o calcula em 40 e o figur.a nascendo no mun. de Jaguarão.
Sua barra fica entre os Passos do Cacique e das Pedras. Tem
como tributarios o Quilo1nbo, antigo arroio da Areia e o Telho
Chico, ao qual o C. Eng. dá sómente a ultima denominação
- Chico, e o banhado dos Terras. Sobre o Telho foi construida
na estrada geral para o mun. do Herval, uma ponte de ferro
sobre pilares de pedra, denominada Borges de Medeiros.
14) Lagões, este arroio faz barra a O. da cidade de Jaguarão e serve . de divisa do patrimonio municipal.
15) Quartel Mestre, arroio, tem sua barra aos 32° 36' de
lat. S: e 10°15'19" de long. O. do rneridiano do Rio de Janeiro. DOP. o deno.mina Arroio dos Mestres.
.
Existen1 no mun. de Jaguarão mais os seguintes cursos
d'agua:
Juncal, que desce da cochilha dos campos da successão
dos Avilas e penetra em seguida, rumando para NNE., em
terreno baixo e pantanoso até sua f óz na Lagôa Mirim, no
logar deno1ninado Barra do Juncal; é navegavel desde ahi
até a sanga S. João, conservando uma largura de 150 metros
em toda essa extensão e d'ahi para cima entre 40 a 50. Conta
os seguintes passos: Palma, Juncal ,. sempre vadeavel no verão
e raramente no inverno, maxime na estação chuvosa. Este
cur.so d'agua, diz o autor da Monographia de JaguarãoJ desde
que sae do passo do Palma, tem um aspecto bellissimo, sinuoso,
profundo, com fraco matto em suas margens que serve de
·
divisa natural entre os campos.
O curso do Juncal, segundo Cunha Lopes e DOP. é de
45 klms. aproximadamente, o C. Eng. o calcula em cerca de
40 e .Janna.sc h em 30 . .
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Bretanhas} este arroio que é tambem conhecido pelo nome
de Arre pen dido s} nasce no logar den ominado Porteiras e d'ahi

'

corre para NNE. até se lançar na Lagôa Mirim, junto á Ponta
Negra, depois de um curso de 45 klms., segundo Cunha Lopes.
O C. Eng. calcula esse curso em 40; DOP. em 33 aproximadamente e Jannasch em cerca de 28. Serve de limite, em toda
sua exten são, dos municipios de Jaguarão e Arroio Grande e
corta a estrada de rodagem que liga esses dois municípios.
Alen1 da Lagôa Mirim, que banha, como j á dissemos,
a parte L. do mun. de J aguarão, existem no interior deste a
lagôa Tamandaré e os banhados dos 'l.'erras, Grande, Luciano,
dos Arrombados e Bretanhas.
O clima do mun. comquanto não seja insalubre é um dos
peiores do Estado. O crescimento vegetativo da população
é fraco, como se vê do quadro que abaixo damos do registo
civil.. As molestias epidemicas que ahi apparecem são a va-.
ricella, o sarampo e a escarlatina ; as endemicas são as do
apparelho respiratorio e especialmen te a tuberculose. Em
1911, em 383 obitos figuram 183 de creanças até 1 anno de
idade, o segundo rogar foi occupado pelos adultos de 20 a 30
annos, com 142 obitos e depois pelas creanças de 1 a 5 annos,
com 138, o que dá uma porcentagem de 45,8 para creanças
até a ultin1a idade citada.
A temperatura maxima observdaa no- decennio de 1912 ·
a 1921 , foi de 39,00 em 17 de janeiro de 1917 e a mini ma de
4,8 em 8 de junho de 1915. Os maiores calores foram observados nos n1czes de janeiro e dezembro, e os maiores frios nos
mezes de junho e j ulho. A media da altura das chuvas no
referido decennio, em milímetros, foi de 329,6 11 0 verão; 320,2
n o outono; 342,9 no inverno e 337,6 na primbavera ou seja
uma m edia annual de 1330,3.
O municipio de Jaguarão que é parte integrante do
Estado do Rio Grande do Sul, pertence ao 6. districto eleitoral
que é composto de 13 municipios; faz parte da êliocese de
Pclotas ; é séde da comraca de seu n ome, que é de 2.ª entrancia
e foi creada pela lei n.º 799 9e 25- 10- 1872; é constituído por
tres districtos administrativos e igual numero de judiciarios:
1.0 Jagu arão, com 9.084 almas, creado pela resolução regia de
31- 1-1812; 2.º Ju ncal, com 1.066 al. e 3.° Cerrito, com 2.240
al., cread os ambos pela lei provincial n. 0 596 de 2-1- 1867.
A população desses districtos em 1890 era, respectivamente: 8.245 ; 1.079; 1.437 ; e em 1898 : 8.100; 960 ; 2.1 03.
O inovimento do registo civil no anno de 1922 foi o
seguinte :
0
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População 1 Na sciment. I

12.390

3Sl>

,.

!.~

•

Obii-Os

274

!c asamentos 1 Natalidade

' 78

30,6

j
1

Nupcialid. 1~fortal1dade

6 05

22,11

~1n· 189b .?- p opulação do ni u:n . er~ c(ç fó'.761 alma's, inclusive 903 extrangeiros i em 1900, d'e 12.187. Por e~ses alg a rismos se verifica o quanto é fra'c o o crescimento vegetativo
n essé rh u n . N'o décehnio de 189Ô a f 900, n ouve apenas UIU
augmento qe 426 a lmas, e n os 12· annos.. seguintes, istó é : de
1900 a. 1922, apon~s de 203.
,
.
Pelo recen ceamento mun icipal de 1898' foi 'verificada a'
existenci'a de 11.163 habitantes, inclusive 2.088 extrangeiros
dós qúaes 1.681 er:ám ór'ienta'es.
Sen do a area do muh. de 2.018 klm s.2 a den sidade da
p opulaçã'o era, p órtantn, cm 1922 de 6,14 por khn. 2·.
O numer o de p1·ediú8 é~istentes no mu\'i. em 1.886 era' db
1.130; em 1895 att i ngi a a 2.860, dos quaes 1.220 na cldfide,
nurrié1·ó qµ e se .élevot;i' a 1.5,63· .em 1Q11. En.tr étan to n o' R~la
torió da R'épa rtiÇão de Esta~ist!i~á do' Estatlo~ do a.1111.cr de 191'7,
figuran1 somente 2.200, predios em todo o mun. Iss~ patenteia
o pouco cuidado que tem merecido o sérviço de estatísti ca cm
alguns dos nossos municip ios. Parece, 'i nfelizm en te, que a s
vantagen s de tão importante serviço não forán1 ainda com preh·e ndidas p or certas· a'dministr àções e é de la111entar qüe a
Jagu arão, quê tão progr essista sé tem m ostr á do sob outros
a spectos, tenl\a descurado o serviçó de · estati's tica, a o pohto
de desatt'end er a s solícitaçõês feitas pela Repartição de EstaListica do Estado, con fo1•me se vê dó ultim o Relatorio da Secretaria do In terior e· E}tterior.
A p opulação pecuaria do Mun . ca1culada en1 10:?-3, fo i
a seguinte :
1

de

Especie

Quantidatle •

Valõr

Bovinos
Equin os
· Muares

148.600
21.300
2.290
12.600
150.000
1.500
336.900

t6.048 :800$000
t .278 :000$000
290:000$000
415:800$000
3.300 :000$000
15 :000$000
21.347 :600$000

Suinós
Ovi tlos
Capri nos
rr otal

Entre os diver sos produ ctos agrícolas do n1un. f igu r am
na safra de 1923- 1924, m ilbo f'eijão,arroz, t rigo e batata in-:
gleza, r espectivameute, com 3.200, 440, 160, 120 e 200 tonela da's .
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qu.~~ro d~ trip.utt;i,çã~ ~e~ri~p,r~~!

Es1t~d_o eII?- 1921,

dp

J,~g~~r.~ 9 'f.1i,g\U'a eQ.,tr:e .o~s }ll:tl}f~C}P,~.o s \~o _f?.º gr,vpo , is.to e., .e~~re
os 1q~e .~Clf~ .~r<e~ /},e 10p,QQb ,a ·2qQ.QQO ?e~.~~.r.e;;, ~a ~~g\H!f.~e
1

f.orrry~. :

> . ... ..

~ ,

.. ..,""'""

.. ,.

NufJ'!"V ~e ,P.; oprietar:ios

939
.

-

73$626

.

14.574;150$
."'
,,

')

A receita e

desp~esa

;

"

_do Jnun. em 1.921. foi a seguilite:
.Total

,S aldo
para

178:701$

6:268$

l{fn

Tan.to a µtfg,ôa Mi.rim .CoJilq o
rio J.aguar~o são no ml}.n·, francam.eQ.t,e nav.egaveis; .o iirroio
J nncal, como j á -ficou dit.o, é navegavel cl.es,cle sua Qarra .~t,é
o potreiro qa fàzenda S'. J o~o. E' o· mup. . .cortado pelas s_eguintes estradas de rq dagem: ~ Co.sta, qlJ.e margean.do o rj_o
Jagnarão penetra po tj:lun. de Bagé até a estação de Rio ~.egr_o ;
dessa m esma estrada sáe um ramal que liga .a cidade .de Jq..:guarão á villa. ~ o Herv-al ~ nom 70 khns.; estrada .Qo Ce.rrito á
Jaguarão, em terreµo accidentado ; Estrada <Je Baixo, q»e ya:e
a cüfade de 4.rroiq .G rand.e, cpm cerca de ,Q.0 khns. e finah:p..e11t.e
a de . ~ aguarão á ost.a çij,o P.iratiny, pa~sando tª'm,be;m p.Qr !rJ:qio
Grande:
A estaçã.o do Telegr!lpho em Jaguq,rão .q ue é de 1.ª cl#-$$e,
dispõê de 3 apparelhos 1l/fJ'r$f3 e pcrt.ep.c!3 a,p 20. qistricto telegraphico, cu j a séde é Pelotas. Em 1921 transmittiu &.22!) telegrammas éom 130.33.0 palavra s e r epebeµ 15.289 ~om tp1.1i1
palavr~s . A r:e.ceita foi de 35 :30&$030 e a de~p~za de 21 :993$t2P'·
· Em 1923 exi~tiam no rµun . 2~ estn.b~lepirnentq~ Q.e en$iP.-.Q,
send9 1 coll,e gio e~e~efftár , t eiS.cpla i~o~aQ.a, 1.0 stJQYencj.9naq~s
p elo Estado, 2 mun1cipaes e 12 pa,rticuiares.
Eis l].Íh quad ro .So:Pr.e a in$tr:ucçij,o lpo mu1~i cipio:
Vias de co.m municaçâQ.

1

0

•

-. . ..
Po~ayão

do 'J'n '. iclp~o

•

i .~~Q

População

··.!. .....

es~çJ~r

Alumnos
matricula-d.

2.Ri7

l.3'.7p
.

.

~'!'-r---~

Coem ciente
da. pop. escolar por
i ()(}() hab.

1000 hab.

187

~19

Al~p;>

matr. por

~

.. ..

Alumnos
matr. par a
J.000 em idade escolar

Alunui.ôs
matt . em
relação ·a
'area do
muQicipio

5~li71

0,679
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O jornal mais antigo do inun. de que 'temos noticia é o
Jaguàrense, cujo primeiro numero saíu ern 7 de setembro de
1855 e foi publicado até janeiro de 1857. Em novembr.o de 1856
appareceu o Imparcial, com vida ephemera, pois circulou até
mÇtio _de ~857; em dezembro, ainda de 1856, o Conimercio·, que
desappareceu tres mezes depois. · Em 1857 sàiram á luz quatro
jornaes: 'Aco do Sul (com o material do Jaguarense ), em 16 de
fevereiro, sendo seu ultimo numero de 14 de setembro de 1858;
Gratis, em março, para desapparecer em abril seguinte; Despertador (com o material do Commercio ), em abril, para desapparecer e1n abril do anno segunite ; Chará do Pat.u lea, que appareceu em maio e desappareceu em seguida. Em abril de 185.8
appareceu o primeiro numero do Liberal, que circulou até novembro do anno seguinte - era impresso com o material do
Des.p ertador. Em 15 de março de 1860 iniciou sua publicação
a Tribuna do Povo (com o material do Liberal), que desappa1·eceu em outubro do mesmo anno e surgiu, então, da mesma
typographia a Lei, que circulou de 3 de novembro de 1860 a 16
de junho de 1862. Apparecerarn depois: o Progresso, de setembro de 1861 a 1863. Neste ultimo anno appareceram cinco
jornaes: em 1.0 de janeiro o Imparcial, que desappareceu em
março, e da typographia em que era impresso surgiu a Atalaia
do Sul que viveu ·a.té 1877; o Progresso (2.ª phase), em julho e
neste mesmo mez o Raio, e o Guarany em setembro. Em 1868
surgiram mais tres jornaes: o Onze de Junho, que desappareceu
9 annos depois, o Echo Jaguarense e o Argos; em 1869, dois:
a Voz do Povo, que circulou até 1873, e a Refor ma, que ahi foi
publicada até 1872 ; em 1874 mais dois : Aristarco, de vida curta
e a Ordem, que teve 22 annos de vida, pois en1 1896 ainda era
publicada. Em 1875 circularam a Egua e o Gaiato; em 1876,
a Provincia, para desapparecer no anno seguinte; em 1878 a
Alvorada, que deixou de existir em 1879. Neste anno appareceram mais tres : Puzil, de vida ephemera, a Saudade, que
viveu dois annos e · Grinalda, que cessou a ptJblicação em
1883; em 1880 surgiu a Trib.u na para desapparecer em 1884;
em 1881 o Operario e a Curuja)· em 1882 a Aurora Litteraria;
em 1883 o Tenipo, que viveu dois annos ; em 1886 a A.ctuaidade,
cujo ultimo numero foi o de 16 de abril de 1888; ainda em
1886 o Combate, que cessou a publiéação no anno seguinte;
em 1887 appareceram mais dois : a lnstrucção e o Diario de
Jaguar ão, que em 1896 ainda era publicado; em 1892, o Zig-Zag
e em 1893 a Luva, que desapparecerq.m em 1894. Em 1902
eram ali publicados tres j ornaes: Commer cio_, Jag.uarense e
Urtiga. E1n 1904 appareceu a Si tuação, que ainda é publicada.
Em 1921 existiam em Jaguarão duas associações de beneficios e soccorros mutuos, com o seguinte movimento:

'
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Data da
fundação

Sociedade beneficiente S.
José ... . . . . . . . . .
Associação Beneficiente
Damas de Caridade . . .

Receita

Despeza

Activo em

115

900$

280$

12:820$

. 96

2.000$

1:247$

752$

No. de socios

,.

1882

1917

1921

.

t

.Em Jaguarão funcciona o Theatr.o Esperanç;;t., in~l,lgu
rado em 14 de julho de 1912, com lotação para 1.050 pessoas.
JAGUARÃO CHICO. - Por esta denominação são conhecidos dois arroios ti:ibutarios do Jaguarão. Um delles, o que
é tambem conhecido por Guabijú, nasce no mun. de Bagé, na
vertente ori ental da Cochilha Grande, d'onde desce rumo do
S. até re~eber o arroio l\1ina, ahi se i.nflecte para ~· até se
lançar uo J aguarã~\. ser.vindo em todo este ultimo percurso de
limite entre nosso paiz_ e a Republica Oriental do Uruguay;
quasi todo seu curso, que é de cerca de 60 klms. é em terreno
alagadiço. Entre seus affluentes fig uram na m. d. O· Sarandy,
que tem como tributaria o 1ltfinuano ). o Banhado do Ivo e o
arroio Mina, que desce da serra do Asseguá e marca em toda
sua exten são nossos limites com o paiz acima r eferido. O
outr.o Jaguarão Chico nasce no mun. do Herval, proximo eo
cerro Partido e corre de NNE. para SSO. até receber o arroio
Passo da Areia, que é sua vertente pr.incipal, por ter a direcção
de seu curso inferior, ali se inflecte para S. até a fóz entre a
, picada da Gloria e o passo do Centurião, depois de avolum~do
pelas aguas do S. José e as da Sanga do Cerro Grande, que
corre apertada entre rochas escarpadas, em longo percurso.
Jannasch calcula o curso do arroio em apreço em 50 klms.;
Cunha Lopes e o C. Eng. em 40; DOP. em 35 e Resende em 30.
Na concessão de sesmaria feita em 1790, a Antonio Rodrigues
Barbosa, já figurava com o n ome acima.
JAGUARÃO MIRIM. Assin1 Vel. Silv. denomina o
arroio Jag uarão, tributario do Pirat iny do Norte.
JAG'U ARACAHY - e. j aguarra-caa-y, o rio do matto da
onça. Figura com esse nome o arroio Jacaquá, na concessão
de sesmaria. feita em 1815, a Bartholomeu de Carvalho.
JAGUARAHY - c. jaguar-a-y., o rio da cabeça da onça.
Antiga denominação do actual J aguary, affuente do Sq.nta
Maria, confor.m e se vê da concessão de sesmaria feita em 1815,
a José Antonio da Silva Casado.
JAGUARY - e. jaguar-y, o rio da onça. Prospero município, cuja séde é na villa do rnesmo norne, á margem direita do rio Jaguary e aos 29° 30' de laL S. e 11° 30' de long. O.
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e a 3q_3 metros sobre o nivel go mar. A actual villa .foi
'f:U!198:9ª el? ~1 de ~utub.~.º d~ is~~' c.o m o estabelecimento dos
pr1me1ros colonos qtiêi.al,11 éhegt1ram, ·em numero de 900, todos
italianos. Foi elevada á~ villa pelo decreto n.º 2627 de· 16··de
agosto de 1920, que estabeleceu' os seguintes limites para o
municipio, composto do· desmembramento dos municipios de
S. Vicente, J ulio de Gastilhos, S. Franciscó de Ass'1s e Slanfiago
do Boqueir.ão : ao N. partindo do pob.to em · qtle a linha rÉktivallet encontra o arroio Calça Botá, segue por este até encontrar o J aguaryzinho; desce por este rio !?ara tomar em seguida
.1 ~~k~!,o ·~~·n.g,á qa Afijj~ .a~é, i~g~r erp q#:e esfe e.n 9optra · a
_es~~~da· q~~ va~ àe Jagvary a Etn~sto ,Al~es; p~r ,es,t~ .estrada
1
at~ a s~~ JUh~çâb c~.m a: 9ue
conduz ,ª ·y111~ or.es; P..~r est?-,
11
$a1nqo rlo campo e 4'a:h1' pe~a somnra' •qo matto
ate
o rio
1
1
.J aguary; po't e'Ste, tomando depois' ô' ar'roio Pecegu eiro-. A
1esté' e sudo es~e, peJa11 estrada de ' rodagem áe S'. Xavier: Ao
sul "pelo alrróio Jàcaré e' a oeste, pêlo Jàgu~ry até 'sua co!i~lh~f?-~ia ,dom o J'a:gu~1-y~i~p~; ~1~gui~1do r,~r é~~e e d.~R.ºi~ .E~~a
Sanga tios Lopes · até "o rio ·P1qu1:ry, pefo qua} vae ate· a Q.1y1sa
H~ ·~?~s~~ do~ 'Méd\~irds . .e outr,o~~ ' con~!H~1~440 p,e la .so;rú~F~ (lo
maito· ate a1cançâr. a · linha · ~stiva)let e por esta
ate
enco:éítrar
1
1
1
o arroib Calça Bbta:
•
,
•
• •

o

'fl

1

1

11

'

;

'

1

Os terrenos do mun. são de formação triassica e as suas
terras quanto 'á natureza são argillo- calcareas- humosas~ ; excel:.
lentes para a agricultura, que ahi se ·acha bem desenvolvida.
O terr;torio do mun. ·fica situad'o na éncosta do Planalto ·e ·é
percorrido' por algumas elevações de terreno', detlomitiadas
Se~ra do ~.aguary "''e Serra' de S. ~.avier. Entre ~ o's ' ~~~ros
existentes no mun. se destaca o de B1ttenc·o urt, prox1mo a v1Íla.
1
l
'
Hydrographia. - O systema hydrographico do mun. pertence á bacia oc'éiqentál' do Estado, ani representada pelo rio
Jaguary e seu s affluen.tes abaixo descriptos, sendo os da m.
d. desde a fóz dó Gàraéol até a do Jaguaryzinho e os da11 m. e.
desde a barra do Peceguêiro até á do
1.
f
'
O rio .Ta$'uary nasce na encost'.l do Planaito, no mun.
de Santiago "<:lc» Boqueir~o, a· ó~ró'a qe ·soq·µie~r.ós ·sobr~ o nível
'do mar ·e desce correntoso, na d1recçao geral qe ssp. ate a barra
'do ~~quiry, onqe se inf~ecté para O. át,é sii~
cerca · de · 3
klms. · acima do Passó do Catharina, depois de um curso de
160 klms. Segundo a opinião de Montenegr o pode ser facilmente n avegado, com prévia limpeza 'ào curso,' até a fóz do
Jaguaryzinho , a 65 klrns. da 'barra; conserva até ahi a largrirâ
media de 80 metr.os. E' avolumado por grande numéro de
h~ib~tariqs p~r u~a, e ?tltra ~arRe~, des?.e ~u~s n~s~.e1~~es.
·vamos m encionar s·o menfe os que conseg~1mo~ identificar.
'.

'1

•

1

'

1

'

1

Jaca'.re.

fóz:

: "

•

......
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1) Caracol, ar.r;-010, nasçe no mun. de Jaguary e corre
para SSE. até sua -fóz, em um p ercurso de cerca de 7 N-!P-,S·
2) Pinheiro, nasce no referido mun. e corr.e na mesma
direc_ção' d<? precedep,~é; §e.u' cprso
(fe 1Q )4ins.
,~,
3) Jaguar yzin ho, vide este nome.
4) CCfvaju·retq,n, vide este n ome.
5) Piquiry, vide este nome.
6) /nfw,tejú, vicje esJe noi;ne .
7) Divisa, nasce a 30Q rríétros sobre o p.iv~l do mar, na
chan1ada serra de S. 'Mártinho; e desce· torrentoso, rt;ítno do
s.· até sua barra, depois de cerca' de 20 klms. de curso, seglind~ó
DOP. O C. Enr{- e Cunha Lopes·~ o ca,,ç~Iam ew .30 )<lms. apr°'""
xima dam ente.
·
'
8) Jçigu?rV M~rim, vide este :nome.
tribu9) Fun.chô, com 12 klms. de curso, tendo como
,.
tario na m:. d. ·o Ti'gre.
•
Margem
esauerda:
, , \.1
,r .
10) Capivarq,, arroio, corre de E . para O. até sua barra,
depois de 16 klms. de curso, segundo Jannasch.
11 ) Jacaré, viqe ,este .q.om e.
_
12) D.ivi~1a,, ret,~ o ~H-n.
de ~ - Viç~pte; cor r e na direcçã_o
1
gera1 de SÔ. ~~e Slfa 1!~r~~ , fÍgpo1~ de ~um e.u rso de cer,ç a d~
16 k lm s.
13) 1bi ro cay, yiq~ e$te norp.e.
·
i4) Dois Irmãos, dksce, segundo Monten~aro, das cochih~~s que cJiyi.dem a nacia do Jbi.gph y e corre p~ra N.~º· ~ ~té
sua barra, 5 klms. abaixo da fóz do Ibiroca y:
f~) Rorydinha, n~~~~.. 11os camp os do ~oreto (o C. f!"U·
escreve Ldureta) e c·orre para NO. em um p ercur.so de 10 k1ms.
até sua ba1-ra , 6 klms. abaix o da fóz dos Do] s Irm~os, se'
·
gundo Montenegro. •
f6 ) Cortic i3~ra, r:~ga o mun . de ~· -Vicente e corre CC?mo
·o precedente, descendo élos campos do Lor eto na direcção NO.
até' sua barr a , dep ois ' de um curso de cer ca de 5 klms. ''
'
t
'
P mun . de J agHp.ry , que é dotado de clima saudavel, é
parte i ntcgrante do Estaqo do Rio Grande· do Sul, p erteqce ao
p.º dl.sti!icto eleitoral e á Comarca de S. Vicente, que é de prim eira entFaiicia; faz parte da diocese de Santa Maria. E ' çpnsfituido por 4, districtós admini strativos e igual numero de
jµaiciar ios: 1.0 "Jagqar.y , 2. 0 Bôa Esperança, 3.º f-Arh!} 14; 4.º
S. Xavier , creados por decreto ·m unicipal de 1O ~ e setembr o
~e A92Ó
'. ,
' . ,. . , ,
'' . . t
'
' .
,
, •·''
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O m ovin1ento do r egisto civil no anno de 1922 foi o
seguinte :
,População 1 Nasciment.

15360

Obitos

1Ca samentos

120

151

569

Natalidade 1 Nupcialid. 1 Mortalidad e

7,61

37,0

9,83

.

Sendo a area do mun. de 2.100 klms.2 a den sidade da
população era, portanto, em 1922, de 7,31 por klm. 2.
A população p ecuaria do Mun. calculada em 1923, foi ·
a seguinte :
Especie

Valor

Quantidade

Bovi nos
Equinos
lVIua r es
Suinos
Ovinos
Caprinos
Total

20.000
4.200
1.600
64.000
8.600
1.000
'
99.400

2.160 :000$000
420:000$000
192:000$000
2.112 :000$000
154:800$000
14 :000$000
5.052 :800$000

Entre os div~rsos productos agrícolas do m un . figuram
na safra de 1 92~19.24 , milho , feijão, arroz, trigo e batata ingleza, r espectivamente, com 30.000, 2.700, 2.000, 450, 3.000,
ton eladas.
A r eceita e despesa . do mun. em 1921 foi a seguinte:
Saldo de
1920

Receita
Ordinaria

1

E:x.traordin.

...

963$

1~1:445$

'

Despeza
Total

Ordinaria j E;xti;aordln.

Saldo
Total

para

144:659$

2:549$

192i

·-

4:800$

147:209$

143:009$

1:650$

A séde do mun. está ligada
á estrada de ferro · P . A. U., p or um r an1al de 81 klms., que
conta as seguin tes estações a partir de Dilermando de Aguiar
(antiga S. Pedro) : S. Pedro, Villa Clara, Matta, T a quarachim
(o C. Eng. escr eve Jagua.rixina ). Está a séde munici pal ligada
p or estradas de r odagem á séde dos districtos e aos ROvoados
de Fon tana Fredda, Nova ~1ilano, Ern esto Alves, 5.0 districto
de Santiago do Boqueirã o, rroroquá - 2.0 districto de. S. Francisco de Assis e Toropy - 5.0 districio de Julio de Castilhos
e ás v illas de Santiago do Boqueirão e S. Vicente, por excellcntes estradas, facilmente p ercorridas por automoveis. Va110res de p equeno calado já tem subido as aguas d0 Jaguary,
vindos de Itaqui pelo Ibicuhy. I sso, p or ém, só é praticavel
Vias de communicação. -

~
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nas aguas m edias ou maximas. A estação telegraphica em
Jaguary, que é de 4.ª classe e dispõe de um apparelho 'Afors.e,
pertence ao 19.0 districto telegraphico. Em 1921 transmittiu
4.140 telegr.ammas, com 72.434 palavras e recebeu 3.799, com
68.048 palavras. A receita foi de 5 :044$150 ·e .a despcza de
3:718$000.
.
Em 1923 existia1n no mun. 24 estabelecimentos de ensino,
_sendo 4 escolas isoladas, 8 subvencionada5 pelo governo do
Estado, 10 munici]Jaes e 2 particulares.
Eis um quadro sobre a ü1strucção no municipio:
População
do municipio

População
escolar

Alumnos
matriculad.

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 hab.

15360

3072

1270

200

1

'
1

1

1

1

Alumnos
matr. em
relação a
area do
município

Alumnos
mat.r. para
1000 em idade escolal·

Alumnos
matr. por
1000 bab.

-

83.91

413

.

0,6

1

O mun. di spende com a instrucção publica 9 :000$000 ou
seJa 4,7 % de seu orçamento, que ascende a 190 :500$000.
Sobre a imprensa do mun. a noticia que temos é do
jornal O Jaguary, que ali era publicado em. 1909, sendo impresso no estabelecimento graphico denominado A Colonial.
Funcciona em Jaguary o Cinema Fa1niliar, com lotação
para 224 p essoas.
Ainda pela denominação de J aguary são· conhecidos: u1n
affluente do Santa Maria, outr'ora J aguarahy, e que nasce na
Cochilha Grande; corre a principio para NO. e depois para O.
até sua barra. Seu curso é de 70 klms. segundo Jlf ontenegro,
Cunha Lopes, Jannasch e o C. Eng. DOP., porém, dá-lhe apenas
45 klms.; nos trabalhos. da C. C. G. B. figura com 90 klms. de
curso e como nascendo na cochilha de S. Sebastião. 'rem
como tributarias na m. d. o Salso, que tambcm desce da Cochilh~ Grande, rumo de O., com 20 khns., ser.vindo em toda
essa extensão de limite entre os lnunicipios de Lav1·as e São
Gabri el. Camargo o denomina Sauce. Pela m. e. recebe o
lbaré (vide este n ome) e o Santo Antonio , com cerca .de 15
klms. de curso .correndo sempre de SE. para NO., segundo DOP.
Montenegro, calcula esse curso em 40 klms.; Jannasch em
cerca de 22; a C. C. G. B. en1 46 e o dá, juntamente com o
Ibaré, como sendo ambos tributarios directos do Santa Mar.ia.
Em todos os demais autores, porém, sem uma unica discrepancia, desde S. Leopoldo (em 1839), os 1nencionam como
affluentes directos do Jaguary e tendo o Ibaré, suas nascentes
a 2 klms, apToximadamente a O. da actual estação de seu
nome,
antiga J aguary, denominação esta que foi mudada para. ~,
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,evit~.r C.9R.f8?·~º ço1y l~· d_y. vil)?- d;e ~ag
. ':1ary. "/].eJ1os ·Vlil-.l?.al)~19.s
d~
e. 'H. a nas,cynte <;lo lliRre f~,ça a cerca <J.~ -18 Rlm§. a
:NNQ. dffP. eYe:r;c;Ia' ~y$t~~R~ ,, . ' . '. . ' r, ·' t _;ro;_, ·~
' cow o PQtof.3
J.q,Qµ,ar:y exist.C/N
8)ur.atQ 0
1 1
dioçes.e l~:~ Sn.nJ,a *-ªf.:i§. e uIT; distr1cto ni'/·'m,un . .d.e t~vfãs, ;q 2·. .
JAGUA.RY MIRIM jaguary-mirim, o arró'i,o qtf PP:Ç·a.

n.

e.

~ ~j'nla

o~
e.

~

fl~

1}.rrpiQ, na.s,çe a Gvrp,~ q,~ 3,QD metr,og, soP,r:e ,o l}iy.~T lf.9 . má~,
pro?C}µio ~os cerros' dé S. Tho.rµe , d'ónc;le Clesce f?~Fª S. em u;rp
percurso de 3b' klm-s'. ~té ~Úa barr.a no J.ap.lff}.ry. .
·~
~º 1C. ~ng. ~§fi!~Y.~lJ ,Y ~ry Miript e .Jif»ri.CJ.~.cfi. JtlP /,~~uary.
JAGú.ARYZ11~HO Palavra hybrüia .c. ]aguary (guar.apJ) V+ zinho A(s·ur: ' aim. p'orttiguei ). Ari·õio; nasce· rro mun.
d~ s~~ti,ag,q q.:q Bpg:ie~r~,o, a ,cff_c~· de ~1QP µlf?t~·ç~ ?l!Pr,e Q »~~l
do w~r <? º Rr);'e rrt~ s#.~ ro.z no Jjlguary, ha dire~ção geral N.-·s.,
av,0I1:1mad4
div:r.~.9 ~ ttil?H~ar\o.s, ~.e s~.l~ept~p,c;Iç eR-~re. ep,es
o Calça Botas, pela m . d. com 30 kl;ms. de curso e o }f rroio da
Areia, na m. e. e que' marca os 'limites norte do inun. O · curso
do J aguaryzinho é calculado em 53 klms. Banha Ernesto A.lves,
séd~ qo 5. d,i~tJ;'icto ,d,E{ San.tiago ,dp Boqu.eii:ão.
·
. J~qp4RY SAU,CE - Assim DAS. de.noo+ina q actual
arro10 ~u~p1ro.
JAC1üA~YXINA - Assim o C. Er,,g. esoreveu o R-º1P.~ da
estaç~o d~ Tft.9p.ar'açnjm.
1
' · ÍAffQ - ~~, ~E{güp,dp Th. Safr!-pa~o, VR7 ono~~tRFª~º~ da
ave ou pomba Zabele. (Crypturus nocbvagus). Arro1q ~ lp:>.pa
çpion!~l n..o m;un. de r~.~g&~dq.,
.
\
J4PÉJ? - cerF: V.~Pº:-1fft,
o ª~·ª·~-~.cJo PRqre o IJ~P:f!f&~~'
1
~~gµndo l'n. SrJ,mpaio.
Ror1e
ser
tamb~~ ço:r:r. ilg yan1e-y.'U, n
11
·casc~··~I))areu;~ 1 't - ·
:-r · .n ··~ ,.
1
, •
np fn4P· de Urµguay~n~. A Pochill}.tt µ,e
Sant'4n,na,·qJJ.e Pf}f,porpe o S. do ~stado na1 QfFecção geraJ t.-f).,
ao ph egaf' '11-b w-un. d§ Uruguayana,·
no l ugrtr déf?-Q.miriââb Bô.~
1
Vis.t a, ·se b'i.'fui:~a.
· Um
desses ramos seg·11e
parla S. - 1~ a'
t l t
"
't
Cochilha de }?aypassq, o out.ro para N. - é a1 Cocqil}la de
Japejú, que se prolonga até o vall~ po Ibiçuhy. E' assiµ).l.éof1siderada essa cochil~a nqs -~f!lbalho? 'da C. C. G. P.. ~ntr~tànto,
gcologicap:iente, pomo observa R. Sirrich, pertE}f}C~ a.q }llan~lto
Brasliejfo; do qual é. ·a~úi neste · ~stado uma d~~ ultimas ~ani
festações.
co~~tttlf}fª ' pel_q.s . roch~~ de orig'en1.' ~~rçjar~t.t·
A óoçhilba de Sant AµJ1.~, p~lo seu Qaracter qxc~µc1alm~nte
~r.enoso, cjepuncia J.1ln Jev11ntamento r~cente do solo ' rio· ·
·
g rfinrlense.
' ' t~
Existe ainFfa no mq:q. de Urugqayana comq o nqlr!-e
aciIDfJ. HID!l ilh~ no
·uru:guªy; um ~H$trict.o, ·q 4. creado em
1
30 Ci~ ºHttq~ro ' ae_ ~18Q2,- ê''lírri ~r·ro(o; cgr.r~niio . para
atf~
sua bf)J'l'&
'hb lJi•ngqa'[,
~,' ilh~ r.eferida,
de
1 11
., .11
n_ •r .eµi
.. . fr~pte
. ,
,
. a~noji:;
f
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urn.' curso de 22 ldms. aproximadan1 ente.

No prindipio do
seculo passado era conhecido por Cachi Passo, . conforme se
vê da concessão de sesmaria feita em 1814,
Sébasti ão A'.nt-onio Bulhões Leote e cio mappa que a compànha·· os A nniies de

a

S.

•

'

L eopoldo.

JÂPEPO - yápepó, panella. Arroio tribu tário dó Iváh'y,
no mun. de J ulio de Cast:ilhos.
JAQUAQUA - Assün Coi. e Nie. e Mor. Pi nto, gráphàram - o nome. do J acaquá.
.
... . "'
'
.
.
JAQUARI GRANDE - Assim S. L eopoldo denomi'nou o
Ja,guary" tr~butario çlir.~ cto do Ibici;ihy.
.
,
JARARACA -. c. Y,a.-r á-racq,_,. o que çollie ou. agarra env:,enenando ou vulgarmente o que tem dente ven~n.oso, segund9
Th .. Sampaio . Para Bap.
Caetano, é c. de yara-r oag, o que
.
enven ena a quem agarra.
Nom e vulgar de varios ophidios, da fàmilia Viper idaf!S .
As existentes n este Estado pert~ncem á sub-família Bothrgps,
de que ha duas especies : 13othrops depor u s e Bothr o]Js a lfernatus. Assim o padre Ambr ósio Schupp d~screye essa s, duas ·
~species : " O Bothrops alternatus, Dum , e Bib;. a ~ruzeira ou
J~r.araca de cruz na cabeç!l ou por outr o n om e, . çotjar?-, ~inda
excede o B. diporus em grandeza e puj ança, e ch ega a ter um
comprimento de dois m etros e uma gr ossura espantosa.
Para distingui-lo d9 ~ltimo apontou-se o ..~iun1ero das
series de escamas que é diverso em urn e outro. MA-f' ~ escu.sado
r~correr a_ este distinctivo, porquanto a só- v.i sta b asta para os
differ ençar.
,~
. . ,
.. . . .
_
A tinta geral, do B . d~porus é un1 P!ircJo qt~~si .1~g_ro ,
p elo que Jh e cha1naram tambem j araraça preta; . a da cru.ieira
um castanho, como de couro, mais claro ou mais escuro. A
região n o alto da cabeça da j araracá preta é de t~ma só côr
escura, quasi n egra, sem qes enhos. Ar ranca n do atraz do olho
desce até o canto da bocca uma f'itinha escura, debruada de
branco com os m semos pontos brancos da orla do beiço
superior.
Em B. alternatus a fita estreita atraz do olho é troQada
por outra mai s larga de um pardo aclar ado, a qual aqui se
estend e alem do canto da bocca e j untamente ladeia uma ,parti:
do b eiço inferior e p ara mais, j á tem o seu começo aqu~ip. do
olho a p erder-se n o pardo do top e. O debrum claro que guarn ece e$ta fita é muito mais ligeiro que em B. dipor.us.
De1nais nota-se na cruzeira, primeiro um tracinho esbranquiçado que liga olho a olho, mais atraz, n o n1eio d9 tópe da
càboça, um desenho, já em cruz, j á em martell o, deu origem
ao nome de oruzeira.
~

'
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O que, porém, a primeira vista dá a conhecer esta cobra
é o colorido ama1·ello coreaceo até castanho escuro, em geral
aclStrado, mais vario em tons; os traços claros da cabeça muito
salientes e disti~1ctos; e. os desenhos dos flancos , grandes e
claros em arco. Os ultimos que com a pa1~te cgnvexa se tocam
no dorso da cabeça, formam ahi figuras em I-I redondo; em
baixo, porém , cercam de cada vez un1a mancha escura e uniforme em cuja chanfradura se unem , r.epresentando u1n martello ou bigorna.
Quanto aos dentes veneniferos acham-se nos exemplares
adultos e1n numero de cinco por banda, os quaes augmentam
pouco a pouco em grandeza, começando do ultimo, E' de
notar que os m enores apenas tem sulco, o qual só com o
tempo se fecha em canal."
Com o nome de Jararaca existem tres arroios neste Estado:
um delles desce da Serra do Caverá, na direcção de NNO., passa
sob o leito da via ferr.ea P, A. U. e se lança na m. d. do Ibirapuitan , no mun. de Alegrete, depois de um curso de 16 klms.,
segundo Montenegro. DOP., porém, calcula esse curso em
11 klms. aproximada1nente; o outro é tributario do Guaporé,
no mun. deste nome, corre de N. para S., em um percurso de
10 klms. e o outro, finalmente, corre no mun. de Antonio Prado
e se lança na· Rio das Antas.
JARAU - Cez. Jacques, suppõe que esse vocabulo provem
de uma tr.ibu de indios ·denominados Yaros, semelhantes aos
charruas e que habitava1n· a região proxima ao Quarahy. E'
uma simples supposição, aceitavel, é verdade. CremQs, porém,
que o voca.bulo em apreço tem origem na conhecida lenda
indigcna que colloca no cume do mais altto dos cerros de
Jaráu uma furna d~ndo accesso para riquezas sem conta, mas
que para attingi-Jas e obte-las é neccssario coragem e ctespr,endimento s.obrehumanos, taes e tantas são as horriveis provas
e tentações a que é submettido quem n essa furna p enetra.
1\ssim sendo, aquelle vocabulo é corr. de furu.- a-u, a bocca
da escuridão. Em tupi , o a, con10 prefixo, serYe tambem para
adjectivar substau ti:vos: y .agua - ay=aquoso; U=escuro a 'U=escurictão.
Pode ainda a palavra em ap1·cço ser· corr. de yara..1a-u,
o senhor, o dono da escuridão., em alluzão ao ducndo de faces
brancas e esqua1idas da. lenda r eferida, guarda mysterioso
daquella furna.
Os cerros de J ará.u são tres e ficam ao N. do mun. de
Quarahy, proximo á divisa com o de ·uruguayana.
JARDó - Assin1 o C: Eng. escreveu o nome dos cerros
de Jaráu.
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JARI - Assim o C. Eng. escreveu o nome do
JARY - alt. de japy, a cabeceira, a nascente. Póde ser
tambem c. j ari, aproximar-se juntar-se: jari-tupana,-chegar-se
a Deus, commungar. Emprega-se tambem como tomar, pegar:
no sentido de unir-se com. 3. 0 districto do mun. de J ulio d e
Castilhos, onde existe uma linha colonial com o mesmo nome.
O districto que foi creado por acto municipal n.0 27, de 14 df'
noveµibro de 1901, contava 2107 habitantes em 1922; a séde
é ligada á villa por uma estrada de rodagem que .depois de
cortar o lageado do Celso proximo ás nascentes, passa por
Tupaceretan.
JARúA -. .contr .. de yaruai, que é alt. de aruai, gracejo,
,. .
logro.
Sanga no mun. de S. Gabriel.
.
JASSIGUAY - corr, yacy-guay, . o rio do valle da lua ou
o rio da lua cheia (redon.da). ·Asshn figura o Aceguá no

-/

Diario da Expedição de Gomes Freire.
JATUARA
corr. yatyara, o
(Teschauer ).

\

fazedor

de

cuias
.

Arroio tributario do Piratiny, no mun. de S. Luiz Gonzaga, corre de NNE. para SSO ., em um percurso de 15 klms.
aproximadamente.
JEGUARITAME - corr. jaguar-y-tembé, o beiço do tigre.
Antiga denominaçã.o de um cerro nos terrenos que hoj 0
constituem o mun. do Rosario, conforme se vê da concessão dP
sesmaria feita, em 1814, a ·João Machado de Bittencourt.
JEQUI - corr. y-ike.-y. Covo para apanhar peixe, constr.uido de rnodo que este depois de. ahi entrar não se possa.
virar para saír. E' colocado no fundo d'agua com. a · bocca.
'
voltada para a corrente.
O actual R~o Pardo figura com· aquella denominação no
Primeiro Mappa do Paraguay e no de D' A nville .
.JERUMBEBA - corr. jerun-peba, o papagaio de pé chato.
Póde ser tambem alt.. de Jurubeba, que é corr. de yu-r-ypeba,
o espinho chato.·
A j urubeba~ é uma planta inedicinal do gener.o solanum)
da familia das solanaceas. Prefere os Jogares arenosos, seu
caule é espinhoso, as folhas cordiformes, recortadas, flôres em
panícula, fructos esphericos de côr verde clara; casca escura
e grossa, quando a planta é idosa, facilmente reduzivel a pó.
C. Tastevin diz que o· sueco das folhas, da raiz e do fructo é
empregado com successo contr.a a ictericie. Pio Correa diz:
,,As folhas, o fructo e a raiz, são desobstruentes e uteis contra
a icterícia, hepatite chronica, syphiles e febres intermittentes".
Meira Penna diz que sómente as folhas e o fructo é que são
·usados coroo remedi~. ,,Este rnedicamento," diz elle ,,quer
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na allop~thial guer na .h?~e.opathia, é e~preg&do· -~º~ mle smos
casos e~ qu~ era ~~p1,r1c~merft~. E;IJ~ . e "~ç~n~ec,rdq s~mo : o·
tnais poderoso tonico e ex·c ellente desobsfa~uente;. ,e, como ~aí~
applicado nos engur$'ita1Ilen'tos. do fig~dq ~.. do; b~çQ; na1s
1~~-f>ª~~tes pr.o.pria~~~ty1 ,j,d.itas~ ~~~?i!1~r~ .?QO:}J?!lFª~ªS,, c.9.Vi\ an«l:~
sarcas; nas 1.µflamma9oes devido a ~nf1ltraçp,o .CQJ.lseq-µe.µt~ a
raptura de equ'ili15riq entré a ob~rpÇão lyniplla,tica e .a e?'-palação relativa â anasarca; nas fe:Pres jl).termjttenteS..; UO$ ,.a9~es
s'os internos, demonstrados poi.~ aliryia;· no.& turriore{s, csgebial~
rnente do utero e abdomen; nos tumores glandulosos; nas hydropsias e eri.sipelas. "
~lo nome de Jérúm b'eba era.· antigamente conhecÍdq um
dos affluentes do Velhaco, po município de .Pinheiro. Machado,
conforme se vê da oonces~ão de sesm aria feita, éin 1797, a
Antonio ,Alvares de Oliveira.
.
.
JIBA OY - Oóm es~.e ,no~e figura o Manohà, tributar·io
do Uruguay, no segundo map.pa de D'Anville.
JIQUAQUA Assim Camargo registou o norrie do
Jiquiquá.
.
.
JIQUIQUA - -e. jequi-quáj o buraco élo covô. Arro1o,
tributario da m. d. do Ibirocay, no inun. de µ ruguayana;" desce
da Oochilh.a de· Sant'Anna e corre para N'. em urn ·percurso de
20 klms. O C. Eng. escreveu ljiquiquá e· calculou seu curso em
cerca de .22 klms.
JIR'OÁ .- corr. yere-oá, a caída, ~ vir.a:tja,· tombadourô'
( Th. Sampa·io) . Campos no mun. de Santo Angelo tambcm
corth~cido s por Giruá. DAS. mencioiia com css.é nome ui:t~
h erval n o mun. de Cruz 'Alta.
JOÃ - c. yú.-á, o fructo de espinho. , .,
Fructa d.~ ~a1n).ilia das Solà.n eas,,. .r.rod~zida.. J/ºf urh... subarbustQ. O existente neste Estado é àa espec1e Solanurn sisyrnbr~foliiun de Larnb. Cresce até um m~tro de altura e as vez~s.
mais: ,,Caule villoso e aculeaao. Folha_s ov.a es, bi -:pipn/~,ti:
fidas com aculeos verde-amarellados. Flôres azues claras.·
Fructo: baga encarnada, protegida pelo ' calice e~pinescen te.
Corh flôres e fructos rl.e noyembro a fi?,aio.
Usos : os fructos são · comestíveis. O cozimento dàs raízes
se dá como resolutivo e desobstruente das viceras abdominacs.
1

1

\

'

o'

(Fran. Araujo).

·

· ·

.

,.
'
Ârroio e !ogar n o mun: dé S. Francisco de Paula de Cima

da Serra, affluente do Santa Crnz. E' ~mbem conhecido
pôr Jjolia.
.
.
JOAHY - c. yua-y, rio dos joás. A.rroio tributarip ·do
J?ir~~iny do . Norte ,no muri. de S. Lui~z Gonzaga. E' tambcn1
conhecido por Itati.
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.J UCARIPY - corr. yuca-hipii, a arvore que asperge ou
borrifa agua. Juca é uma arvore de madeira rocha ou castanha
e mui dura com que o gentio fazia os seus tacapes.
Póde a palavra em apreço ser tambem corr. de yuca-hipii,
matar aspergindo agua ou o que inata borrifando, visto que
yuca é o mesmo que matar, assassinar.
Arroio tributario do Santa Barbara n o mun. de Santo
Angelo .
.TUCAY - c. yuca-y, o rio da morte. Figura com esse
nome no mappa de Olmedilla o galho ori ental do Jacuhy.
.JUHY - c. gyi-y, o rio da rã. Está assim escripto o
no1nc do Ijuhy na provisào do Vigario Geral de 8 março de
1816, que dividiu o territorio missioneiro em 7 freguezias, segundo os limites provisoriamente indicados pelo brigadeiro
Chagas Santos.
Gay, tambem assin1 graphou o non1e
·
daqnel1 c rio.
J UI-IY GRANDE - Está assim escripto o nom e do Ijuhy
no l tinercirio Resuniido da viagem que fez Antonio de Moraes
Dui ra, embarcado no Uruguay, desde a f óz do Pàsso Fundo
até o Passo de S. Borj a.
JUICA - corr. gyi-caa, o matto da rã. Assim D/!S.
den omin ou um elos tributarios do Uruguay, que elle diz descer
da Cochilha de Sant'Anna.
J UICO - corr. gyi-co, a roça da rã. Assim Gay denominou um tributario do Uruguay no mun. de Uruguayana,
prox imo á fóz do Quarahy .
.fUNDIÁ - c. yu-ndi-a, a cabeça de muitos espinhos ou
al'mada de barba.tanas (Th .• Sam,paio). Peixe d'agua doce, da
família. Silurudae, de que ha varias especies. A existente neste
Estado é a Rhamdia Hila.rii ou Pimelodus Sapo.
Logar no mun. de S. José do Norte.
J UPARAI-IY - corr. çupará-y, o rio dos macacos. Juvará. é uma especie de macaco do norte do raiz (cercoleptes
caudivolvulos) .do tamanho de un1 bugio e que vive saltitando
de arvore e1n arvore e d'ahi o n ome dado pelos indígenas jupará, o movediço, o que não para, que sempre muda de loga.r.
E' ta.mbem conhecido por macaco da m eia noite.
Estaçã o da estrada de ferro de Quarahy a S. Borja., inaugurada em 10 de fevereiro de 1913. Fica a 123 metros de
altitude.
•
.TlJQUERY - e. yu-ker-i-y, o r io elo espi nheiro que dorme,
propenso a dormir, em alluzão ás folhas do juqucri - .~1i1nosn
vudica - que quando tocadas se deitam. São de uma sensibilidade extrema.. Sob a acção do chloroform1o se torna1n inscnsive'i s. Com a lixívia dessa planta, diz Th. San?.paio, o gentio preparava seus manjares. Affirmam os n1oradores do
4

\
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campo e do sertão que applicando um emplastro dessas folhas
bem picadas, sobre as hernias, estas desapparccem. Meira
Penna diz que as folhas são purgativas e usadas em banhos
nos tun1orcs. Tambem se u sam contra affecções rheumaticas, articulares. Nas infecções do figado age como çlesobstruen te, e em gargarejos, nas inflamn1ações da bocca e da
garganta.
Com aquelle nome existe um passo no rio Quarahy, no
mun. de Uruguayana e um arroio, tributario do Uruguay, no
mun. de São Borj a; corre na direcção geral de O. em terreno ,
pantanoso, em um percurso d e 15 klms. até sua fóz entre as
ilhas de Sant'Anna e do ·va1·gas.
·
JUQUETY - Está a ssim escripto o nome d o arroio Juquery nos trabalbos da C. C. G. B.
JUQUIQUÁ - Está assim escripto o nome do Jiquiquó,
na concessão de sesmaria feita, em 1817, a Francisco de Almeida Lara. Por engano, ahi se diz, que esse arroio é affluentc
do Toropasso.
JURA - Alguns autores dão esse nome ao 1vorá : tribntario do Soturno.
JUY - corr. gyi, a rã. Assim Millau graphou o norr1e
do rio Ijuhy.
LARARANDI - Figura com esse nome o Carvoracy nas
concessões de sesmaria feitas, em 1815, a Francisco An lonio e
em 1818, a Helena Maria da Silva.
LAMBARI - corr. arambari, peixinho da .f amilia Caracinidae
da especie Tetragonopterus alburnus. Ilen s, commum em
nossos rios.
.
Arroio tributario do Taquary,. no mun. de Encantado.
LIVI - Assim T echo · escreveu o nome do Ij uhy .
MAGUINÉ - Assim DOP. graphou o nom e do arroio
Maquiné.
MAMBETUBA. - Assim Dreys e Camargo escreveram o
nome do Mampituba.
MAMPirruBA - corr. mboy-ypa-tyba, o brejal das cobras. Rio , nasce, segundo alguns autores: com o nome de
Sertão, nos campos denominados de Cima da Serra e corre,
com esse nome, de NNO. para SSE. em um p ercurso de 60 klms.
até sua confluencia com o Rio Verde. Ahi se inflecte para L.
e toma a denominação acima até se lançar no Oceano. Serve
de limite entre este Estado e o de Santa Gatharina . Tem como
tributario em territorio riogranden se o Rio Trerde, que corre na
direcção NNO.- SSE. até receber' as aguas do arroio Monteiro,
ahi se inflecte para L. e depois para NNE. até sua confluencia
com o Sertão. Desde esse ponto até a fóz no ~Ionteiro é tambem
conhecirlo pelo nome de nio da Gloria. O Monteiro tem como
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tributar io, n a n1. e. a Sanga do Jacaré, que dimana da Lagôa
td.este nom e e corre em terreno plan o e paludoso. A.~ essa lagôa
afflue a Sanga do L agune'iro, com cerca de 2 khns. de curso,
cortand o um banhado.
·
O arroio Monteiro que corre de SO. para N I~~. en1 urr1
percurso de 9 klms., se origina n a lagôa do Ji..,orno , cuj as a guas
canalisa para o Rio ·verde. Esta lagôa é alimentada pello
a r roio de seu n on1e, que desagua e1n sua m argem occidental
e pelo das Pacas, que tem por sua vez como affluente, pelam . e.
o dos Negros.
DOP. figura o arroio Monteiro como Lendo suas cabeceiras
n o morro do Forno e d.'ahi descendo rumo do S. até se lançar
na margem occidental da lagôa deste u ltüno nome, para resurgir ao N. e correr nessa direcção até sua .barra no Rio Verde,
e dá-lhe como lributario, antes de penetrar n a refer ida lagôa
o arroio do Forno.
Errt nossa opinião , a nascente pr incipal do Mampituba,
é o Rio .Verde, por ser dos galhos formador es daquelle o que
menos deflexão apresen ta em relação ao seu curso in feri or.
MANDAÇAIA - c. manda-çãia, o n inho protuberante.
Alluzão á forma do ninh o da abelha ma.ndaçaia (Melipona
anthidivines Lep), cuj o m el é depositado en1 favos de cera de
fórma esph erica com protuberancias. A mandaçaia é de côr
avermelhada: n ão ataca quem lhe tira o mel, que é de sabor
agradavel e aco nselhado com o m edicinal.
Arroio tributario do Ij uhy no mun. deste n ome, com
cerca de 7 klms. de curso; corre de .L. para O. Recebe pela
n1. d. um aroio que desce dos terrenos da Linha 24.
· l\1ANOH1\ - alt. de manoá, n ome de 1nulher. que si gn ifi ~a
a desmaiada, a desfallrcida (Th. Sa1npa io ) . Era o nome ele un1
tuxava, que matou traiçoeiramente Garay, segundo Lozano, que
acrescenta: ..a gen te de Manoá ao depois chamou-se Minuanos."
Rio, tribu tario do Uruguay no mun. de São Borja ; tem
suas cabeceiras na Coch ilha do Espenilho, de onde desce rumo
de O. até sua bar ra depoi s de um curso de 42 klms. a proximada1nente, segundo DOP. Cunha L opes e .Tannasch o calculam em cerca de 50. O C. E ng. o denomina Marich á e dá
apenas cerca de 25 klms. para seu curso.
Os tres autores acima citados e Coi. e Ni e., escreveram
r\manoh a. Ass im ta1nbem o regista o 'flfappa da Comarra de
1
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c. mã-tykir, o que verte, o que mina,

o que dá agua.
Cerro n o m un. de Lavras, ond e n asce o a rroio de seu
. nome e que depois de o circu nda r se lança no Camaquam do S. ;
4*
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seu curso é de , 22 kms. aproximadamente. O referido cerro
fez parte dos campos da sesmaria concedida em 1794) ao
alferes Francisco de Paula Azevedo Marques.
MANUA - Assim Gay graphou o nome do Manoha.
MAQUINÉ - corr. mã-kire, o que pinga. Arroio, desce
do morro de seu nome, com a denominação de Cachoeira, até
a fóz do arroio da Encantada, proxima á povoação da Barra
do Ouro. D'ahi em diante toma o nome acima até se lançar
na 1nargem occidental da lagôa dos Quadros. Seu curso é
de 35 klms. correndo sempre de NNO. para SSF~. Entre os
tributarios de sua m. d. conta o arroio do Mv,ndo Novo e o das
Aguas Paradas.
MARArr Á - c. marã-ta, povo doente; póde ser lambem
o povo da batalha ou da revolução ou inin1igo do· povo. Arroio
tributaria do Oahy, no mun. de S. J oão do l\.1ontenegro; cor1·e
para S. até a estação ·v ictoria, depois de banhar a de seu
nome; ahi se inflecte .para L., direcção es~a. que conserva até
sua fóz, depoi s d~ um curso de 25 klms. Recebe pela n1. d.
o Brochier, outr·oi·a Arroio Grande dos . Francezos, que é. por
sua vez, engrossado pelas ~uas do Fuzil o do Victoria, tendo
este a fóz proxima á estação de seu nome. Pela m. e. recebe,
entre outros, o arroio Comprido, que desce de N. para S. em
um percurso de 9 klms. aproximadamente. Possue o 1\'Iaratá
uma bella cascata; é navegavel desde a f óz até a Forqueta.
P ela direcção da corrente o seu galho principal é aquelle que
desce do 'mun. de rraquary e se reune ao Brochier ao saír desse
mun., para penetrar no de Monten egro. Ainda com o nome
de Maratá existem no ultimo inun. citado um nncleo e tnna
linha ·colonial
·
1\'lARA U - c. ma-ra-ú, a cousa de sorver ou que se
loma de sorvo. Planta sarmentosa que dá o maracn,iá (Th.
Sampaio). Arroio tributario do Guaporé; nasce llO n1un. de
Passo Fundo e o limita com o de Guaporé; corre de NE. para
SO. em uni percurso de 30 klms., ~e.cebendo diversos tributarias em ambas a s margen s: Cios quaes o maior é o Tig're,
que lhe entra pela esquerda.
MARIBONDO - corr. mirú-ybõ, a mosca que aguilhoa
(Bap. Caetano). Arroio tributario do Rio da P onte no mun.
de Ijuhy; corre de S. para N. em um percurso de 4 kln1s.
MARIOA - c. mari-cá, o mari que fere. O maricá (Mimosa pepiara) é uma planta muito espi nhosa; cresce pouco
e esgalha desde baixo ; presta-se para cerca, especialme~nte
quando plantada junto a vallo; é sensível ás fortes geadas e
·t em un1 inimigo voraz na formiga saúva. ( J. Dutra) . A.rroio,
serve de lin1ite entre os mun. de Oaçapava e Lavras. E' ta1nbe1n conhecido por Oarnaqua1n do Americo. Vide este norne.
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MARICHÃ - Assim o C. Eng. escreveu o nome do
Manoha.
MBArrrA Y-G. - Assim está registado no Mappa appenso
ao Diario Portuguez da demarcação feita em 1759 e 1760, o
nome do actual rio Comandahy.
MBERUY - c. mberu-y) o rio da mosca. Assim figura
o nome do Guarita no Mappa de Cabrer.
MBOAPIARI - alt. de rnboapyre, accrescentar. No Prim.e·i ro Mappa do Paraguay, figura com esse nome o affluente
do Tibiquary (actual Taquary), orientado como o Rio das
Antas; figura, por.ém, como sendo de pequeno curso. No
mappa de Olmedilla, a denorrlinação acima passou para o Tibiquary e este a affluente daquelle, com o ·curso já muito
augmentado, e aproximadamente com a situação do actual
Rio das Antas, denominação esta então dada a um grande
tributario do Cahy, talvez o actual Santa Cruz.
MBOCARIRAY - cor. mbo-cararai, o mão destra, o que
ten1 destreza na inão. No Primeiro Mappa do Paraguay e no
d e Olmedilla, figura com esse nome um affluente do Tibiquary,
·que não existe, poi s é mencionado como sendo de curso longo
e correndo entre os dois grandes rios hoje conhecidos por
Guaporé e Carreiro.
MBORORÉ - corr. rnbururé, cousa torta. O mesmo que
bororé, que é uin veneno violentíssimo , com que os índios ervam
suas flechas. E ' o producto do cosimento de umas raízes que
colhem n os lagos amazonicos. O preparo cabe ás índias mais
v elhas, que a isso se consagram com raro estoicismo, visto que
quasi sempre morrem durante a operação, intoxicadas pel~s
exhalações do veneno.
Banhado no n1un. de Itaqui e estação da estrada de ferro,
sendo o ponto mai s alto desse estrada.
MBULAHY - Assim Gay denomj nou o actual Santa
Rosa, tributario do Uruguay.
MBU"rIAY GUAÇú - e. mbutu-y-guaçú, o .rio das mut ucas. Assim Azar a denominou o Comandahy.
MBU'l1IAY MINI - c. 1nbutu-y-rnini, o arroio das mutucas.
Assim Azara denominou um affluente do Uruguay, em seguida ao rio· acima referido. Não conseguimos idenit ificar
esse arroio.
MBUTUAY - Assim Olmedilla registou o nome do
Comandah y.
MBUrJ1UY - Assim Miltau, Olmedüla, S. L eopoldo e DAS.
escreveram o n o1n e do Butuhy, affluente do Uruguay, no mun·.
. de São Borj a. .\ graphia acima é a cor~ecl.a.
MINDIAY
Assim Gay registou o nome do Santa
Rosa actual.
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~1I NUANO

- ·v ento de sudoeste, frigidíssimo e saneador.
Sopra no inverno, depois das chuvas, durante tres dias. Dissipa
todas as nuvens e o céo fica limpido, de um bello azul profundo. Seu n ome provem de uma tribu de índi os, que habitava para os lados de que elle sopra. Sobre o nome desses
índios ha divergencias e por isso nos limitamos aqui a transcrever o que dizem duas autoridades nó assumpto : n Os indios
Minuans, vulgo Minuanos, eram co1no os charruas cavalleiros,.
sabiam amançar bem os cavallos e 11a paz como na guerra
sabiam, cgmo aquelles, utilizar-se delle perfeitamente. Pois.
lhes era indifferente andarem, ora mon tados, ora deitados nos
dorsos dos cavallos e n1uitas veze-s passavam a occultar-se
debaixo do animal.
E' assim que o inimigo difficilmente podia descriminar
um bando de Niinuanos oü de Charruas.
E usando desta arte tiravam elles, não só na caça, como
na guerra, um bom partido.
Facilmente surprehendiam o inimigo que não os distinguia de simples inanadas de animaes cavallares pastando."
( Cezimbra Jacques).

,, O nome destes índios, tão conhecido no Rio Grande do
Sul , quando submettido a investigações historicas, ameaça desf azer.-se em umas vagas conj ecturas. Os historiadores a seu
respeito dizem muito entre si e parecem contradizer-se.
Uns querem que este nome derive de Mini, palavra guarani que significa pequeno, sorrindo-lhes a circumstancia, por
vezes affirmada , que os Minuanos eram de esatura menor.
Outros pensam que este nome seria corr.upção de gudnoas e que se ligaram á tribu desta denominação. ·
tia quem encontre os Minuanos já. no tempo dos primeiros
conquistadores e sustenta que mataram a João de Garay.
A.poiando-se talvez em Lozano que narra que Garay foi traiçoeiramente morto por. um tuxava antes desconhecido, de nome
Manuá, cuj a gente ao depois chamou-se Minuanos.
Que porém Lozano m esmo não era desta opinião , evidencia-se pelo facto que em outr.o logar falla dos Minuanos,
sem identifica-los com os inimigos de Garay, nem menciona-los na sua lista de tribus antigas.
O que projecta alguma luz n estas trevas de opiniões
desencontradas é que diversos autores concordam em att!'ibuir
aos Minuanos as qualidades conferidas aos Charruas. As presumpções pois, mais fortes, fazem acreditar que os Minuanos
não são rnais que un1a . divisão de Charruas, formando urna
nova e independente tribu.
Dois factos confirmam esta conj ectura, o primeiro é a ·
facilidade co1n que as duas tribus sempre se juntavam e úon-
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fundiam para acções communs; o outro é a persistencia. dos
gove1·nadores h espanhoes e1n denominar uns e outros prorniscuamente Charruas.
A den omniação Minuanos se par ticu larisou quando estes
indi os, cedendo á colonisação christã, representada por villas
hespnaholas e reducções indígenas se retiraram para a região
a leste do Uruguay e sul do Ibicuhy, affluente elo m esmo .
'J'inham os mesn1os costumes que os Charr.u as e tambem
sua lingua era semelhante.
No inicio do seculo 18 achavam-se estabelecidos no s ul
do Estado; assim o documentam officios dos governadores porluguezes e que ao rr1esmo· tempo manifestão quanto caso faziam
aquclles magi strados da sua amizade, enviando-lhes da Bahia
cada anno certo numero de rolos de /umo de que eram mui
avidos. Em 1749, segundo documento inedito, viviam oitenta
famílias nas visinhaças da guarda do Chuy, cujo official diligenciou se baptisassem quarenta meninos desta tribu.
No fim do dito seculo foram encontrados nas margens
do Ibicuhy ,repartidos em seis toldos ou aldeias, contendo cada
qual cincoenta pessoas." (T eschauer ).
Pela denominação de Minuano é conh ecido um arroio
tributario do Sarandy, no mun. de Bagé. Desce da Serra de
Acegu á na direcção geral NO., em um percurso de cerca de
15 klms. até sua barra aos 31° 38' de lat. S. e 10° 56' 9" long. O.
Camargo e Varela o mencionam como tributario directo do
Jaguarão Chico, que elles denominarr1 Guabejú. Com o mesrrio
nome existe um passo sobre o ar.r oio mencionado, conforme
se vê do diploma I1nperial de 1825, publicado em Porto Alegre
em 28 ele março de 18~6, que elevou S ..João do rierval á cathegori a de Fr eguezia. Ainda por Minuano são conh ecidos um
cerr o e uma cochilha no mun. de S. Gabriel.
MIRAGUAYA - c. myra-guaya, o povo manso, a gente
domisticada, segundo Alf. Carvalho. Para Teschauer, porém,
é corr. pira-caia, o cardume de peixe. Miraguaya é um p eixe
da fan1ilia Sciaendae, do genero Pogonias chromis L. Este
peixe,drum (tambor) dos Norte-Americanos, tem o costume de
produzir ruidos de tambor com a bexiga natatoria, como fazem
tambem outras scjenidas. E ' o maior en tre as Scienidas, pois
que ch ega a ter um comprimento de 4- 5 pés e um peso de
40- 60 kilogrammos. Apesar disto vende-se barato no mercado do R.io Grande, porque a carne, de fibra um pouco grossa,
não é delicada. (lhering).
Com o nome acima existe um arroio tributario do Gravatahy, corre de N. para S. em um percurso de 17 klms., servindo
de limite entre os municipios de Santo Antonio da Patrulha e

48

\

Gravatahy. Na concessão de sesemaria feita, cm 1815, a J osé
Antonio dos Santos, já figurava com esse nome
2. 0 districto no mun. de Santo Antonio da Patrulha, creado
pela lei provincial n.0 1271 de 22-4- 1871. . Sua população
em 1922 era de 6.449 almas.
MIRIM - adj ., pequeno, breve, pouco : cenondé mirim_,
pouco antes; turuçú mirim puryb_, pouco mais; che mirim_,
sou pequeno.
Grande lagôa ou antes lago, ligado ao dos Patos pelo
S. Gonçalo, antigo rrurerutama, que é u·m canal natural.
Margens arenosas o que impossibilita a atracação das embarcações que a navegam, por menor que seja o calado. Seu
nivel é o do mar e a profundidade varia entre 2 a 18 braças.
São muito variaveis esses extremos, devido a acção dos ventos
que, quando sopram de SO., represarn suas aguas, que attingem
ao maximo ; quando predominam os de NE. as aguas descem ao
minimo.
A profundidade maxima do lago, diz TIare la_, fica em
toda a parte inferior ao parallelo da fóz do referido Jaguarão,
onde podem navegar navios do mais alto calado; o fundo vae
diminuindo para o norte, bandas em que jaz o grande baixio
do Juncal, que da barra do arroio desse nome se prolonga até
perto da de Jaguarão, constrangendo a dilatada volta os navios
que do S. Gonçalo se encaminham á fronteira de Artigas.
A navegação ·para a parte superior do parallelo da ponta
dos Latinos é feita por um largo canal que conserva fundo
de quasi 20 metros até á Ponta A.legre, d'ahi em diante vae
diminuindo gradualmente.
Da ponta do Salso, para o N., onde começa a estreitar a
lagôa, avolumado o fundo com os detritos que nun1erosos cursos d'agua carregam para a bacia, eleva-se de maneira tal, que
o passo quasi se torna impossiveJ, por uns 33 klms. E' a parte
conhecida por Sangradouro."
,,Devido á natureza do fundo de seus affluentes, diz Ta ric.
Mello, e á velocidade da corrente, as formaçõ es de alluvião da
lagôa Mirim, são lentas: e as vezes acontece as de um anno
serem destruidas no seguinte.
A devastação dos mattos marginaes da Mirim, concorreu:
poderosamente, para n1odificar a topographia de suas praias
que ficaram expostas á erosão, em virtude da falta das raízes
que as mantinham consolidadas."
Sobre o assumpto assim se manifesta Si1nch: ,,Quando
. alguem se dér. ao trabalho de pesquizar da causa de certos
ba.i xios nas nossas linhas de navegação encontrará esta - a
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derrubada. Ta.mbem tem importancia o bosque para o fim de

prender ou fixar as areias movediças, tendo neste sentido prestado excellentes serviços.
Devemos proteger o bosque porque elle representa uma
riqueza, ao menos potencial e por que elle se oppõe a erosão,
o mais pernicioso e funesto de quantos phenomenos se
possam reflectir na actividade humana.':
Diversas são as dimenções consignadas para o comprimento e largura do lago em apreço. Camargo calculou em
191 X 26 klms.; No Imperio do Brazil na Expo$ição Universal
de Vienna d' A ustria, está consignado 171 x 46; Varela calculou
em 246,5 X 52,5; H. Martins, 246 X 52; C. Eng., 200 X cerca
de 40; DOP. 180 X 50 aproximadamente; Cunha Lopes, Jannasch, ftV. e Me;i., Min. Via., em 200 X cerca de 45.
As aguas da Mirim que pertenciam exclusivamente ao
Brasil, foram divididas com a Republica Oriental do Uruguay,
pelo tratado de 30 de outubro de 1909.
São t.ributarios da citada lagôa, em territorio brâsileiro,
na margem occidental:
·
1) Sanga Grande, qu~ corre de NNO. para SSE. em um
percurso de 30 klms.
2) Palma; arroio, corre na direcção do precedente, com
30 klms. de curso.
3) Capão da Varzea, idem, idem , com um tributario na
m. d ..' o Divisa.
4) Chasqueir o, correndo como os acima citados, porém,
com cerca de 50 klms. de curso, segundo o C. Eng. DOP., calcula em 30 aproximadamente; Cunha Lopes em cerca de 32 e
Jannasch em 20 apenas.
5 ) .Arroi o Gr ande. E' tambem conhecido por Herval.
Nasce no mun. de S. João do Herval a cerca de 300 metros
de altitude e corre na direcção geral NNO.-SSE~ , até sua barra,
depois de um curso de 70 klms. ; banha a villa de Arroio Grande.
6) Arrombados, com 15 klms. de curso.
7) Bretanha, arroio , com 35 khns. de curso, servindo em
toda essa extensão de limite entre Jaguarão e Arroio Grande.
Tod os os arroios citados pertencem a este ultimo mun.
8) Jitn cal, vide este nome na h ydr.ographia de Jaguarão.
9) Jaguar ão, rio, vide este n ome.
Pela margem oriental recebe os seguintes arroios :
10) Gamela, correndo de L. para O. Tem origem em.
un1a lagôa, cujas aguas canalisa para o sangradouro da Mirün.
,
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1'1 ) Cortu1ne, com a m esma dir ecção do precedente, tendo
a fóz em frente á Ponta Alegre.
12 ) El Rei, nasce por dois galhos - Matto Secco e Eixo,
a 111ais de 30 kln1s. ao K. de Santa ·v icloria e corre para N.,
em terreno brejoso , até sua barra, aos 32° 57' de lat. S. e
53° 01' 20'' de long. O., isto é n o sacco forn1ado pela Mirim
na Ponta dos Latiúos. Estabelece ligação entre as lagôas Silveira e Embi ra, as quaes atravessa em seu curso. Nas cheias
é navegavel por biates até essas lagôas. Conta os seguintes
passos: Sarandy, proximo a conf'luencia dos doi s galhos que
o formam; 1l1arinheiro e Comprido. Nas ch eias, porém, se
torn am invadiaveis. Ha trechos deste arroio que ficam completamente seccos no verão. Seu curso, segundo Tanc. Mello,
a quem recorremos em parte para a descripção acüna, é de 75
klms. ; Resende, o secundou, copiando-o; o C. Eng . calcula
em 60 klms. Cunha Lopes e DOP., en1 cerca de 25; Jannasch,
em 15 apenas.
13) A rroito, tambem conh ecido por Gal7Jão da T elha e
ainda simples1nente por arroio da Telha ou do Galpão. Corre
de S. para N. em um percurso de 12 klms. até sua barra n o
sacco do Santiago; serve de desaguadouro das lagôa s do Cortiço e do Oapincho.
14) Provedores, arroio, corre ele L. para O. e tem sua
fóz ao N. da ponta da Canôa, depois de um curso de 10 klms.
a.proximadamente.
15) Capão das Canôas, corre de S. para N. e se lança
no sacco de seu nome.
16) Afogados, corre en1 terreno alagadiço, de SSE. para
NNO., até sua barra em frente á ilha de sou norne, depois de
um curso de 12 klms. aproximadamente..
17) Curral de Arroios, corre de L. para O. cn1 u1n percurso
de 20 klms. E' vadeavel a 9 klms. acjma de sua emboccadura.
Córta as estradas que ligan1 Santa Victoria do Palmar ao
· 'l'ahym. DOP. calcula seu curso em 12 klms.
18) Caturrita, é tambem conh ecido por Tio Berito, corre
na m esn1a direcção do p recedente até. sua f óz proximo do
Escorrega, depois de um percurso de 10 klms.
19) Sar andy, vide este n ome. E' tambem conhecido por
Capivara.
20) São Mig.uel, nasce na Ponta das Pedi·as, na Republica
Oriental do üru guay e correndo para o N. peuetra em territorio
brasileiro, m arcando os limites entre o paiz de origem e o
nosso, e1n u1n percurso de 12 klms., isto é : desde o passo de
sou nome, onde está o marco n.º 3 até sua fóz no 1nárco n.º 4,
aos 33° 36' 20" de lat. S. e 53° 35'50" de long. O.
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MOMBITUBA - Assim S. Leopoldo escreve o nome do
Mampituba.
MUSSUM - corr. mo-cym, o esgorregadio, resvaloso ( Th.
Sampaio). Para Teschauer, porém, é ,,corr. mbuçú, longo,
significa tambem uma cobra." E' o mbusu dos guaranis do ·
Paraguay (Decoud). Peixe pertencente á família Symbranchidae do gcnero Symbrachus n1armoratus, Rloch. ,,Si bem
que sc1nelhante na forma ás enguias europeas, o mussum,
pertence no entretanto á outra família. Não é comestivel e
com razão, como me pareceu por uma experiencia." (lhering).
Não é realmente apreciavel como iguaria, mas já o vimos
figurar como prato em diversas localidades deste Estado, especialmente na fronteira.
Antigo nome do 3.0 districto de Guaporé, hoje General
Osorio.
MUTUCA - e. mõ-tuca, o que perfura ou aguilhoa, a
perfurante, a picante. Alt. mutuca, butuca (Th Sampaio).
Para R. Garia, porém, é ,,gerundio de mbotug, furar: a que
fura ou aguilhoa, a perfurante. "
Morro no mun. de "Taquary.
NANDE.JARAROPE - e. nhande-jara-ro-pé, o caminho
de nosso senhor. Antiga denominação de um logar entre os
rios Ibicuhy e Itapevy, conforme se vê da. concessão de sesmaria feita, efu 1815, a Bartholomeu de Carvalho.
NAUMBI - Assim Olmedilla e Azara registaram o nome
dó Comandahy.
NGUARY - Está assim escripto .n o S~gundo Mappa do
Paraguay, o nome do actual Guassupy.
NHACACUI1'AN - Assim o C. Eng. escreve o nome elo
Inhacapetum.
NHACAHUITAN - Assim Min Via. regista o non1e do
Inhacapetum.
NHACAPE'rUM - Assim DAS., lJ1.or. Pinto e Gay, escreveram o nome do Inhacapetum. Na lei pronvicial JLº 290, de 3
de novembro de 1854, que estabeleceu os limites entre os municípios de São Borja e Cruz Alta, está tambem assim escripto.
NHACORÁ - Assim Mor. Pinto, Rath e Bento Porto, Hil.
Ribeiro, registaram o nome do Inhacorá. Na lei provincial
n.º 1457, de 30 de abril de 1884, que reduziu a tres os cinco
districtos de paz do mun. de Santo Antonio da Palmeira, está
tamben1 assim escripto o nome daquelle rio.
NHACUNDÁ - Assim G~y graphou o nome do Inhacundá. Na concessão de sesmaria feita, em 1815, a Francisco
José de Carvalho, está tambem assim escripto o nome desse rio.
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NHANDUH·Y - e. nhandu-y) r.io das emas ou das aranhas,
visto que nhandu tanto pode ser avestruz, como aranh.a : nhanduâ) pennas de avestruz; nhandupé, aranha chata.
Gay, escreveu daquelle modo o nome do Inhanduhy.
NHANDU-VAHY - e. nhandu-uva-y, o rio das fructas da
avestruz. Sanga tributaria do Quarahy Mirim, no 1.0 districto
do mun. de Quarahy; nasce ao S. dos cerros de Jarau; seu
curso é de 9 klms.
NHAVICORÁ - Assim Min. Via. escreveu o nome do
rio Inhacorá.
NlIEMCORÁ - DAS. menciona a existencia de u1n herval
no mun. de Cruz Alta com essa denominação.
NHOOORÃ - Assim Camargo) Gay,Lo1nellino e Mor.
Pinto) registaram o nome do Inhacorá.
NHUOORÁ - Assim Hil. Ribeiro e Cunha Lopes escreveram o nome do Inhacorá.
NI-IUMCORÁ - Assim Mor. Pinto e Resende escreveram
o nome do Inhacorá.
NHUNDIA - corr. jundiá. Antiga den o1nina.ção de um
cerro no actual município de Alegr ete, conforme se vê da concessã.o de sesrnaria feita, em 1814, a José de Souza Brasil.
NONOHAY - corr. nunu:...ai) o tremedal que consome.
Nome de um velho tuxava caingang, ,,o primeiro qu e com sua
tribu transpoz o Uruguay para a margem sulriograndense. Ao
aproximar-se do dito rio, o grupo indígena da grande tribu,
capitaneado pelo dito cacique, mandou elle uma ·partida de
índios explora-lo, afim de verem se achavam um váo para
passarem.
De volta dessa incumbencía, di sseram os índios ao chefe
Nonohay: Gohy-oene) agua funda ou que não dá váo.
Então, ouvindo o cacique essa informação, fez passar ,toda
a gente em pirogas." ( Cez. Jacques).
Povoação, séde do 3. 0 districto do mun. da Palmeira, fundada em pricipios de 1845, a ssenta em uma bella colina, a 558
m.etros de altitude e fica aos 27° 20' 30" de lat. S. e 9° 40' 55"
de long. O~, O districto que já gosou dos fóros de villa, foi creado
pela lei n.º 925, de 3 de abril de 1875; conta actualmente a
população de 6.042 habitantes. E ' ta1nbem séde de uma fregu ezia da diocese de Santa Maria. E ' banhado p elo arroio
T igre ; n este existe uma b ella cascata de 300 m etros de altura.
As terr as deste mun. são fertilissimas, dando ahi admiravelmente alem de todos os productos deste Estado, os do Norte,
como seja canna de a ssucar, tão rica em sacarina e em
:tamanho como a de Pernambuco ; produz tambem café.
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Ainda com o nom e acima existe um arroio tributario
do Ur uguay, no mun. de Palmeira, mais conhecido por Lageado
dos lndios, corre na direcção geral S.- N., em um percurso
de 25 k Jms.
:NACUNDÁ - Assim Reyes graph ou o nome do lnhacundá.
:NANDUY - Assim Reyes graphou o nome do Inhauduhy.
NUCORÁ - Assim Lozano graphou o nome do Inhacorá.
OMANOÁ - Assim Camargo graphou o nome do Manoha.
Mor. Pinto o secundou.
OPACARAHY - corr. upacarahy. Está assim escripto o
nome da lagôa Upacrahy, i1as concessões de sesmarias feitas,
em 1814, a Manoel Antonio, J oão Alves de Faria e a Joaquin1
Pereira de Barros Rubião.
OPOMARO'l'IM - Está assim registado o no1nc do Upamoroty, na co11 cessão de sesmaria feita, em 1814, a Joaquim
Pereira de Barros Rubião.
PABICAY - Assim Azara denominou o actual rio Turvo,
outr'ora tambem conhecido por. Cebolaty.
PACA - e. pag, despertar: atupãraíhú monpag, despertou em min1 o amor de Deus. Significa tambem , a viva, a
desperta, em aluzão á Paca, mamífero da America, da ordem
dos roedores subcaudados, da família Cavideos, genero Coelogenys. E' um animal mui vivo; tem , em geral cerco dP 70
centimentros de comprimento por 35 de altura ; côr amarello
escura; apresenta 3 a 4 e as vezes 5 series de manchas brancas
ele cada lado, o ventre e a queixada inferior s-ão esbranquiçados.
E' muito apreciada pelo sabor de sua carne. E' um anin1al
damniho: ataca e devasta as lavouras de graminea, especialmente as de milho e a de canna de assucar, ataca tambem os
mandiocaes.
Arroio tributario da m. d. do Comandahy, n o mun. de
Santo Angelo.
PACA G'U ASSú - e. pag-guassú, a paca grand e. Oct.
Far. regista com esse nome um lageado no mun. de Passo Fundo.
Não conseguimos identifica-lo.
P A C.t\ MI RIM - c. pag-mirim, a paca pequena. Oct. Par.
dá essa denominação a um arroio no mun. de Passo Fundo.
Não conseguimos iden tifica-l o.
PACARAHY - e. paca-rá-1J, o rio da paca crespa. Estíl
assim escripto o nome da lagôa Upacarahy na con cessão de
sesmaria feita, em 1814, a Caetano l". iopes Lenci na.
PA CA.S - Sobre a formação do plural vid e o que ficou
dito no artigo Carás.
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Com aquelle nome existe um arroio que é tributario da
Lagôa do F orno e corre de S. para N. em um p ercurso de 15
klms. Recebe pela m. e. quatro tr ibuarios, correndo todos de
O. para E., avultando entre elles o arroio do Cardoso e o das
Pacas, segun do deste n ome, com 10 k.lms. cada um.
PACú - corr. pag-u, vivido n o comer ou tomar a isca .
(Th. Sampaio). Peixe fluvial do genero Prochilodus. Os dos
rios mattogrossenses são de qualidade cxccllente.
Ilha do rjo Uruguay no mun. de Uruguayana e arro io
tributario do r eferido rio no 111esmo mun.
PAIMORO'l1Y - Está assim escripto o nome do UparnoJ'oty na concessão· de sesmaria feita, cm 1814, a .Joaquim Pedro
Sa-lgado.
PAMAROrrIM - Está a ssim oscripto o nome do Upa1noroty nas concessões de sesmarias feitas, em 1815, a Joaquim
Antonio Maciel e, en1 1816, a Francisco Ilha.
PAQUETÁ - corr. paca-etá, as pacas. Arroio tributario
da m . e. do Cahy, no mun. de S. Sebastião do Cahy.
PARABOY - corr, rribara-mboy, o r io da cobra overa,
pintada. Arroio e banhado no mun. de São Borja.
PARAGUAY - c. paragua-y, o rio dos papagaios, póde ser
tambem o rio das coroas, A nhemongí paragua cherehe, coroar-se de pennas; paragua quarepoty ty reheguara, coroa
de prata.
Passo sobre o arroio Aurora no mun. de Montenegro.
PARAHIBA - c. para-ahyba, rio ruim, que não é navegavol. Póde ser tambem c. de para-yba, a arvore pintada, em
alluzão á casca da parahyba, Simaruba versicolor, de St. Hil.,
que é esbranquiçada. A 15apará, homem pintado. A 1nadeira
da Parahyba é branca, porosa e leve, e em vista desta ultima
propriedade é empregada no fabrico de tamancos.
Na concessão de sesmaria feita, em 1793, a João Pereira
Fortes, figura com aquelle nome um rio que não conseguimos
id entificar. Ali se m enciona que esse rio fica proximo ao
Piquiry. Existem , como se sabe, n este Estado, dois arroios
com a denominação de Piquiry, sendo um no mun. de São
Francisco de Assis e o outro no de Cachoeir a. Cremos que a
concessão se refere a este ultimo .
PARAMU'l'IM - Está assim escripto o n om e do Upamaroty, n a concessão de sesmaria feita, em 1814, a Antonio
de Araujo.
PARAOBÉ - Está a ssim escripto o nome da lagôa Parobé
n a concessão de sesmaria feita, em 1814, a Antonio do Canto
P ereira.
PARATENIM - Está assim escripto o nome do Pirateny
do Norte na concessão- feita, em 1815, a José Pereira..
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PARATINI - Assim está regü;tado o nome do Piratiny
do Sul no mappa de Olmedilla e no Diario da Expedição de
Gon1es Fereira.
PARECY - Povo indígena que habita o J1~slado de Matto
Grosso. Logar no mun. de Monten egro, cuja denominação
provem do non1c de um indio parecy, que ahi se estabeleceu .
Arroio tributario do Cahy no mun. de São Sebastião do Cahy,
onde tambe1n exjste com aquella denominação um nucleo colonial e um morro. Estação da Estrada de ferro de Porto
Alegre á Santa l\1aria.
PAHICA Y - e. paricá-y) o rio dos paricás. Paricá é
urna. arvore da familia das legun1inosas, A1irnosa acacioides)
,.cuja fructa torrada e triturada usam os indi os a guisa de
tabaco em pó" (Teschauer ) . ,, O tabaco e o pari cá, que actuam
no organisrno como excitantes do cobro , tinham e tf>m ainda
na 1\ sia o na Africa perfeitos equivalentes ... "
,,Segundo Ma rtius as perturbações produzidas pelo paricá
são de tal ordem, que tenho por certo não se m ostrarem inferiores ás causadas pelo terrivel haschich , flagel1o das populações indiaticas, chi nezas e malaias:' (Arch. do Museu Nac.
t . VI., pag. 517, citação de T eschauer).
Den o1ninação dada ao actual rio rJ'u rvo em 1759, pela co1nn1issão mixta de demarcação. E' o Uruguay Pitã de 1722 P
o Uruguay fosta do 1nappa de Bellim (1751 ) e finalmente conhecido por Piray ou Cebolaty en1 t 788, segundo rnenciona
o geographo h espanhol Oyavirde.
.
PARISSY - Assin1 DAS. graphou o n on1e do Parecy.
PAROBÉ - corr. ypá-rob-é) a lagôa do sabor a1nargo:
póde ser tambem corr. de ypé.:.rob-é) a casca de sabor an1argo
(T h. Sampaio).

Lagôa no m.un. de Alegrete. O capitão João Rosa da
Silva, em inter'essante Relatorio aprcsPntado ao Chefe da
C. C. G. B., assim a descreve: ,,Conserva-se em qualquer época
sempre no mesmo nivel - em sua profundidade de 10 metros.
Mede 800 metros quadrados de área e en cerra-se em deposito
natural cavado numa cochilha de 175 m etros de altitude.
Historins verdadeiramente phantasticas contam della os moradores 1uais afastados, nos arroubus de uma imaginação f'ertili ssima que a vida com à natureza sabe excitar."
Resende copiou essa descripção.
Montenegro) a localisa no planalto da serra do Caverá,
a 8 legoas a SE. da cidade de Alegrete e con10 tendo1540 X 660
e con1 u1na profundidade media de 7 metros. LAF. dá para
a ·mesma lagôa 1 klm. de comprimento por 300 metros de
largura e a profundidade media de 5 met1·os, segundo a incd i ção ci o dr. Joã.o Blessmann, acrescenta.
'
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Cez. Jacques, nos transmittiu a seguinte lenda sobre essa

lagôa: ,,No começo do seculo XIX erravam naquellas paragens
duas tribus de índios Minuan.os.
Dois moços indigenas amavam loucamente uma moça
índia filha do cacique da tribu amiga da que elles pertenciam.
Era um delles preferido pela india.
E o que não se sentia correspondido odiava de morte o
seu compatriota, alimentando o desejo de mata-lo.
·um dia esse moço inditoso no amor, indo á costa da
lagôa r eferida, avistou um enorme e lindo cavallo escuro co1no
azev'ich cujo pelo reluzia tornando-se assim o animal deslumbrante.
Ao contempla-lo disse o m oço indio: agora sim, vou ser
feliz, m ontando este lindo rabayú, ao passar. pela frente da
Nhuyvoty, campo das flôres, assim se chamava a moça, ella
vendo-me no dorso deste animal desprezará o meu Tecoviá,
rival, e m e ha de amar.
E pronunciando aquellas palavras dirigiu-se para o anirnal, levantando as boleaderas para bolea-lo
Porém, ·vendo-o parado foi se aproximando até que desistiu do emprego das boleadetras, lançou mão do laço e
laçou-o, sem que o lindo cavallo fizesse grande opposição e f oí
colhendo o laço até que chegou a unir-se com elle.
·vendo o índio a mansidão do cavallo ê o inodo voluntario
por. que este se entregou, m etteu-lhe as rcdeas e poz-lhe no
dorso um lindo couro de tigre, dobrado.
E depois de se haver ornado de plumas de abestrnz e
com. um lindo ca·i pí, tanga, de couro de veado, m ontou no
formoso cavallo que acabava de subjugar.
Conseguindo isto djrigiu-se para os lados da tribu da
moça india, sua adorada.
· ·
Não havia clle avançado ne1n um inintito ele ca1ninho )
quando em u1n momento o animal deu volta, con1 tal velocidade, como se fosse um verdadeiro vôo, e: sem que o ginete
pudesse suj eite-lo, lançou-se no lago , desapparecendo.
Desde essas épocas ficou a crença, no bom povo de qnc
existe o cavallo encantado na Lag6a do Parobé".
Com o nome acima existem·: um arr.oio, affluente elo Pinheiral, no mun. de Caxias, segundo Oct. Far., duas linhas
coloniaes, sendo uma no mun. da Estrella e a outra na Colonia
São Marcos, em São Francisco de Paula de Cima da Serra~
uma estação no ramal ferreo de Porto ..'\Jegre á Capella e qu~
fica no povoado do n1osn10 nome, séde do 3. districto do mun.
de Taquara. Esse disl'ricto que tem a área superficial de 174
klms.2 tinha em 1922 a população de 5579 habitantes. Em
1923 ahi existiam 17 aulas, sendo 8 publicas éstadoaes, 1 par0
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tioular. subvencionada pelo Estado, 1 particular subvencionada
pelo mun. e 7 particulares sem subvenção. O numero de
alnmnos inatriculados era de 476 e a frequencia de 353.
PARO.VÉ - Assim o capitão João Rosa da Silva, em
seu Relatorio ao chefe da C. C. G. B. graphou o nome da Lagôn
Parobé. Está tambe1n desse modo escripto nas concessões de
sesmarias feitas; em 1815, a Feliciano P er eira ~"'01'tes e em
1816, a João Silveira da Luz.
PARY - contr.parí-y, o rio do cercado do peixe. i\ 1r·oio
lributario do Uruguay n o n1un. da Palmeira, nasce a cerca de
600 metros de altitude e desce corr entoso de S. para N. em
teLTeno que baixa sen sivelmente até cerca de ?200 m etros sobrP
o nivel do mar, nas margen s do Urug uay. Su a barra fi ca en1
f rente á fóz do P epiriguassú. Seu curso é, segundo DOP.
de 37 klms. aproximadamente. Jannasch e o C. Eng. calculam em cerca de 30; Coi. e Nie. e1n 29 e Cunha Lopes, em 2r).
PAY PASSO - Palavra h ybrida c . pay (o padre 1 o pa f\,
o ancião , o h omem de res peito, palavra de tratamento r espeitoso em guarani, ,,correspondente a senhor)
passo (subs.
mas. portuguez), o passo do senhor, o passo do padre. llio,
nasce por diversos galhos na Cochilha de Sant'Anna, de onde
ctesce, a principio rumo de ~NO . e depois para NNE., ató sua
fóz na m . e. do Ibirapuitan , 4 klms, abaixo do passo de São
Raphael. Corre em leito p ed regoso e tem m atto em ambas a ~
margens. O C. Eng. o figura nascendo na Cochilha de
Sant'.A.nna por tres galhos e correndo sem pre de S. para N.
em um percurso de 60 klms. Coi. e Nie., Montenegro, DOP.,
Rat. e B. Porto, calculam esse curso em 95 klms. Cu,nha Lope::,·
e .Jannasch em 100 ; lV. e Men. em 75; 1Y.lín. Via. em 82 e a
C'. C. G. JJ., em 72. Com aquelle n ome são ainda conhecidos um
passo no rio mencionado, un1a cochilha que atravessa os muni cipios de Quarahy e Alegrete e um váo no rio Quarahy, aos
30° 16' 30" de lat. S. e 14° 11' 31" de lon g. O.
PEGUAOBY - e. pé-guá-oby, o caminho do valle verde.
Assim Azara denominou o actual rio Herval Grande, tributario
do Uruguay.
PERAU - Di z B. Rhoan, que encontrou esta palavra
n o .Voe. Bras. com a significação tupi de typy apyababa, cuja
tradncção literal é a descida do fundo, o que dá uma ideia be1n
clara deste accidente hydrographico.
Linha colonial no mun. de Caxias, segundo Oct. Fa r.
Logar no mun. de São Gabriel e morro á margem do Taquar>·,
no mun. de Lageado, em frente a Rocca Salles, no 3. 0 districto
da Estrella.
PErr rM - alt . de petyn, fumo . Petyng.u ara, fun1ador ;
apetynn1 bú, soltar a fumaça do fumo pela bocca ou nariz:
1
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petyn cui, rapé; petynguí cherno atiã, o rapé rne faz espirrar;
petynmbau, o tubo de fumar, o cachimbo.

Arroio tributario do Guahyba no mun. de Porto Alegre,
ahi rega o 7.0 districto - Pedras Brancas. 1'em suas nascentes
entre os morros da Serrinha e Sant'Anna e corre de O. para E.
em um percurso de 35 klms.; recebe em ambas as margens
diversos tributarios se salientando entre elles o arroio Mathias,
que é por sua voz engrossado pelos arroios das Pedras e Taquara, estr dimana da vertente da T'estinga da Mangueira.
Ainda com o nome de Peti1n l~ conhecjdo um cer1·0 11 0
referido districto.
PIAI-lY - c i;iá-y, o arroio do coração. Arroio tributario
da m. d. do CahY. Nasce a cerca de 760 n1etros de altitude
no mun. de Caxias e corre para S. e depois de um percurso
de 17 klms. penetra no mun. de São Sebastião do Cahy. Seu
curso total é de 20 klms. Limita, eln pequeno trecho, os inu nicipios citados.
PIAUHY - c. piai1ry, o rio dos piaus, que é corr. vy-yáu,
a pelle manchada.
Arroio tributario da m. e. do Carnbuiretã, no rnun. de
São Borja; desce da serra de Iguariçá, rumo NO.; seu curso
é de 24 klms aproximadamente. Tem um tributario pela m . d.,
com o qual DOP. o confundo. .E' tambem conhecido por Aguapehy. O C. Eng. dá aquella denominação ao arroio dos Carás,
tributari o da m. e. do Cahy~ no 5. 0 districto do mun. do São
Sebastião do Cah .y .
PINDAHY - e. pindá-y, o rio do anzol. Denon1inação
dada em 1759 ao actual I n hacorá. O C. Eng . assim ainda o
denomina no jnicio de seu curso. Com o nom e acima existe
um arroio no mun .. de Uruguayana, que segundo os dados
da C. C. G. B. nasce na Cochilha de Sant'Anna e corre na
direcção geral NNE., até se lançar no Toro Passo; depois de
um curso de 19 klms. ; r ecebe pela m. e. o Carumbé e d'ahi
para baixo é orlado de matto em ambas as margens. O C. Eng .
se utilizou desses elem en tos pa ra a confecção de sua Carta
~

Internacional do Mundo.
Varela e Oct. Far. tambem o registam co1no tributario
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directo do Toro Passo, tendo como affluente pela m. e. o
Itajasse ou Itajassú. Cunha Lopes, Jannasch e DOP., o figuram como reunindo suas aguas ás do Itaj assú: para assiln
avolumados se lançarem n o Toro Passo. Com os elementos
existentes sobre esses arroios não é possível determinar-se qual
é delles a vertente principal: Cunha Lopes, calcula e1n 12
klms. aproximadamente, o curso de ambos até a confluencia;
Jannasch dá 12 klms. para o ltaj assú e 17 para o Pindahy e

..
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DOP. in verte esses dados, isto é : con sig na 12 pa1·a este e 17
par.a aquelle.
PINDAHY l\1INI - c. pinda-y mini ou ni'irim, o a1To1 0
d o anzol. Denominação dada em 175q ao a ctual rio Santo
Christo tributa.rio do Urug uay.
PINDAI-IY MlRIM O m es1no que pindahy rn1n1.
Arroio tributaria do Toro Passo, no mun. d e Urug uayana; nasce
em Bôa -vista e cor1·c para NNE. em u1n percurso de 15 klms.
até sua f óz ; t em matto e1n a1nbas a s rnargens, dep ois de r eceber seu pr imeiro tributa.rio pela · ln. e.
Estação da estrada d e ferro P. /\. l J., 11 0 kln1. 350 d e
Santa Maria, inaugurada em 24 de d ezembro de 'l 907; fica a
73,m60 sobre o nivel d o mar.
PIQUIRY - c. JJi quir-y, o rio d os peixinb os. Rio , n ascr
por diversos galhos, a cerca elo 300 m eLros d e altitude, ao N.da serra da Ji:ncruzilhada, que é constituída pelo grand e con traforte . qu e se des taca da Serra do "Mar, na direcção de
s udoeste, anles d essa serra se baixar para dar passagem ao
Ca1naqua1u do Sul. Aquelle contraforte constitue o systema
vrographi co dos~ mun icípios de Encruzilhada, São Sepé e São
Gabriel e serve d e div isor da s aguas das v ertentes do r eferido
Camaquam elas do J acuhy . O Piquiry corr e na direcção geral
N.- S.; nos primeiros 10 klms. de seu curso serve de Jjmitt>
entre os municipios de Encruzilhada e Cachoeira. Ten1 com o
tributarias o·lr uhy, com 80 klrns. e que é p or su a vez avolu1naclo
pelos arroi os das Pal1nas e Lageado, este com 35 e aquelle co1n
62 klms. O curso d o Piquiry é d e 97 klms , segundo Jannasch
e a C. C. G. R. )· IJOP. o calcula em 75; Cunha Lopes e1n 80.
Entre os tributarios da m. d. do rio Jagua r y, figura u1n
arroio com o o n om e de Piquiry , que nasce proximo ao cerro
d e São 'rh om é, n o mun . d e São Franci sco d e 1\ ssis e corre
para S. en1 u1n perc urso de cerca d e 20 klms ., segundo DOP.
Montenegro, d eu-lhe apenas 10 klms; Resende , o sr,cundou.
Cun ha Lopes o denomina J aRuaryzinho.
Linha colonial no mun. de São Francisco cte Assis . Pov oado n o mun . da Encruzilhada, séde do 6 .0 districto , com
2656 habitantes. No arroio Piquiry acima referido, exi stem
tres quedas d 'agua: a do Macaco Branco, a 19 klms . da fóz
e com 10 m et ros d o altura; a do Passo da Cruz, a 13 kln1s.
da fóz, com 8 m etros de altura e a outra sem deno1ninaçffo ,
a 11 klms . da fóz o com 15 metros de altura.
PIRACAY - c. pira-caá-y, o rio do nlatto do peixe. Denominação dada p elos demarcadores de 1759 C' por Olrn Pdillo
ao actual rio Turvo.
PIRA'( - e. pira-y, o rio do peixe. H.jo, nasce a 0erca
de 325 m etros sobre o nível do rnar·. n o rnunicipio d e Bag(· , 11 0
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Rodeio Colorado, proximo á divisa com D. P edrito e corr.e
de NNE. para SSE. até a barra do ·Candelaria, ahi se inflecte
para S. até se lançar no Rio Negro, depois de u m curso de
61 klms. aproximadamente. Jannasch o denomina Sarandy
e Cunha /.,opes, dá-lh e esse nome desde suas nascentes até
receber o Pirahyzinho. E' avolumado pelos seguintes tributarios na 1n. d.:
a) Arroio da CabBça) tem suas nascentes a O. do leito
da via ferrea e corre p a.1~a SSO. até sua fóz, d epois de um
c1ir·so de 11 klms. aproximadamente.
lJ J A rroio das Pedras, nasce e <'orre com o o precedente>
sen cur so é de 15 kltns.
e) Pirahyzinho, vide este nome.
Entro os diversos e insignificantes tributarios de sua
m. d. , se salienta o arroio Caneleira, que desce da Ooohilha de
Haedo, rtnno de SSE., em um percurso de 15 klms .
.A.inda con1 a denon1infl ção de P irahy existem: un1a fazenda no mun . de São Gabri el; uma lagôa, no de D. Pedrito ;
um rincão e· um povoado, no de Bagé - o povoado é séde do
2.0 districto n1unicipal, creado em 12 de dezembro de 1897)·
sua p opulação em 1922 era de 1214 habitantes.
PIRA HY CHICO - · Denominação h ybrida, e. de pirahy
(rio do peixe em tupi )
chico (adj. h espanhol). Arroio
d o Reixe.
A.rroio tributario do Pirahy, no mun. de Bagé, nasce a
cerca de 300 m etros d e altitude na serra de Santa Tecla e
corre na direcção geral NNE.- SSO., até sua barra, depois de
nm curso de 40 klms. Passa sob o leito da via ferrea entre
as· estações d e Bagé e Rodej o Colorado.
PIRAIIY GUASSú c. pira-y guassú, rio Cio peixe
grande ou grande rio do peixe. No caso vertente, porém, a
denominação foi dada ·simplesmente para. differença-lo do outro
Pirahy. Assim figura n o mappa que acompanha os A nnaes
<lo Visconde de S. Leopoldo.
PIRAHYZINHO - Assim Cunha Lopes, Jannasch, DOP.,
Oct. Far. e W . M en. r egistam o nome d o Pirahy Chico. Esta
denominação, é, a que deve prevalece1~, visto qu e é secular.
Entre os antigos documentos em que a encontramos, fi g ura a
concessão de sesmaria feita, em 1817, a An na Pedroso de Jesus.
PIRAJÁ - e. pira-yá) o peixe que su rge ou cr esce( A lf.
Carv.) ,: o viv eiro de peixe (Th. Sampaio).
No1n e de dois arroios, um delles é tributa.rio do Cahy,
onde r ega o 3, 0 districto e corre na direcção geral SE.-NO.,
en1 um percurso de 7 klms ; tem sua barra pouco acima da
do Piahy. O outr o é frjbutario do Ijuhy no muu. deste n on1e,
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corre de NNE para SSO., ern un1 pel'curso el e 'l 1 kln1s . apromadan1entc; no mappa desse n1unicipio figura com o nome
de Arroio Grande.
Ainda com o nome acima existe uma linha colonial, em
Nova P etropolis, no primeiro ctos inunicipios citados.
PIRAJASSE - c. pira-ya-ce, a saída do viveiro de peixes.
Assim JJreys denon1ina um cerro proximo ás cabeceiras do
Rio Negro.
PIRAJ.ú - contr. pira-yuba, o peixe a1narello. E' o Salminus Cuvieri , da familia Characinidac, vulgarmente conhecido por dourado. E' abundante no rio Uruguay e nos seus tributarios. Os inaiores exerr1plares que já. vimos foram pescados
no Uruguay, entre a fóz do Ibicuhy e a cidade de Itaqui. Assirn
Ih ering o descreve: ,,A cabeça é lisa e côr de ouro. O meio
do dorso mostra um verde claro metallico; o tronco é prateado
tim cüna das linhas lateraes, tendo cada escama na base uma
mancha escura, redonda. Esta mancha, á proporção que se
vae tor nando indistincta, con serva-se ainda debaixo da linha
lateral , nas duas p rimeiras filas de esca1nas, onde muda mais
para baixo a coloração, com s uppressão das manchas para
um d ourado brilhante. O ventre é branco. A.s barbatanas
anacs e as peitoraes: são de um alaranjado vivo, a s dorsaes, de
i.un amarello pardo e a adiposa d e nm verm elho carregado."
Con1 o nome de Pirajú, existem nesLe Esado um rio e um
arroio. O rio nasce na Cochilha de Pirapó, ao N. da cidade
de São Luiz . Gonzaga e corre para SSO. em nm percurso de 50
klms. até sua. fóz no Piratinv do Norte. Resende o menc'i ona
como teudo 66 klms. de curso; Cunha /,t()pes dá-lhe 35 klms.
e o figura. correndo na direcçã,o geral L .- 0.
O arroio é tributa.rio do Ibicuhy; desce da serra de San·Uago , rumo SSO. até sua fóz cerca de 5 klm s . achna da barra
do Ibirapuitã. Seu curso é de 16 klms aproximadan1ente, segundo DOP. Cunha Lopes o calcula em cerca de 20; Ja,nnasch
ô secundou. O C. Eng. escreveu Pirajá e servindo-se dos elem entos fornecidos p ela C. C. G. B., calculou seu curso cm 30
klms . Resende, colheu informações na m esma fonte.
No Mappa De1nonstrativo da Linha de Operações do
Exercito I mperial no anno de 1841, figur a con10 tributario
d o Itú.
PIRANGA - aaj. vermelh o, rubro, ruivo. J\rroio no inun.
d e Cruz Alta. Coi. e Nie. dão esa denon1inação ao lributario do
Ijuhy hoje conh ecido por Porongos; Cunha Lopes tomou esses
autores con10 guia. No mappa que acompau ha as 1lfissões
Orientaes, figura com o . nome de Piran ho. e con1 38 klms.
d~' curso.

-------------cor1>. pir-ãí, o que corta a pelle, a t esoura,

PIRANHA a Lenaz (Th. Sarnpaio) . Peixe do gen er o pygocen trus, mui
' or áz e <lc den Les a fiadi ssimos que cor tam como tesoura.
No m ap pa qu e aco1npanha as "A1issões Orientaes, está
uaquelle m odo cscripto o n ome do ar1' oio Porongos. ·
PIRAPó
contr. pira-por a, a inorada do p eixe; o loga1·
0 11dP o peixe salta ou pula. Salto n o Ij uhy a cerca: de 50 klrns.
aci rna de su a róz, m ede 180 metr os de comprimento por 55 de
lnrg ura. Seu ruído é percebido a cerca de 5 klms. de distancia.
r>ro:ximo a ci:;sc salto foi fundada a colonia de seu nom e, hoje
1nu1 prosp er a.
Com o nom e de Pira pó existe uma cochilha que por ser
coberta de m at Lo, é gerahn ente denominada ser ra, erro com1num neste g s la do. Assim a descreve o ten ente Alvar o Jansen
S(•r ra Lin1a Salcian h a , em Relatorio apresentado a o ch efe da
C. C. G. B.: ,,Pi r apó é o divisor de aguas· dos r ios Ijuhy e
f>i ratiny. A serra é inteiramente coberta. de mattos fechados
110 qua drante NO., apresentad o un1 asp ect o m en os selvagem
a prop orção que se camü1ha pa ra L. : sobre uma r egião n1enos ,,.
aecidenta&cl, on de ex isten1 c1areir a s qu e são vjstas de Sã o Luiz
n con stituind o nm t rech o da cor dilh rira que chamamos
Serrinha. '(
PIRA rr'TNI N. - contr. pi ra- tininga, o secca peixe, alluzão
a o rio qu e a o tr·ansbordar, n a s ch eia.s, deixa , qu an do ba ixa ,
suhitamente, p eixes em t erra, ex p ostos ao sol , como a seccar.
E~tá rlaqu e11 e m odo graph ado o n om e do Piratiny do
S ul, n o decreto de 7 de dezembr o de 1830, qu e estabeleceu as
di visas enb'e São Franci sco de Paula (Polotas) e o municipio
dn Rio Gr an dP e n o de 6 de julho de 1832, creando a villa de
.f aguarão. D1'eys. Ca1nargo, Gay, llil. Ri beiro, t a1nben1 assün
o graph aram , e da m esm a forma está cscripto n o Di ari.o da
E:cv edição de Go1nes Frei re .
PIRArrINY - alt. de piratinyn ou piratininga. Irnpol'Lanto n1unicipi o no S. do Estado, na Região denon1inada Serra
<lo lTerval e Tap es, cuja séde é n a villa do m es1no n om e,
a ssen tada sobre um cerro na Ser ra dos rrapes , a 400 m etros de
alLitude. F oi fundada em j unho de 1789, por 48 casaes de
açorianos , ahi esta belecidos em tr cs lcgoas de terra, trocada
com J osé Antonio Alves, por igual extensão n a Ooch ilha de
São Seb astião, no actual n1u n . de Ba gé. Aos colonos foi impos la a obriga çã o de ali r esi ciirem e cultivarem as ter ras doadai:;, durante 5 annos, n ão poden do aliena-las i:;enão depois
desse p r aso, conforme se vfl da cer tidão passada em 3 de julho
de 1789, p elo capitão Auton io José F eijó, que com o piloto
~i'an cisco P ereira Xa.vier , de1n arcou a data con cedida a Jac intho Ignacio Gu larte da Silveira e da. concessão fe ita, e1n G
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do m es1no mez e anno , pelo coronel commandante do então
Continente do Rio Grande do Sul - Joaquim José Ribeiro
cta Costa.
Os colonos edificaram em terreno doado por Antonio José
·v ieira Guimarães, uma capella consagrada a N. S. da Con- .
ce1ção, filiada <i matriz da então villa de São Pedro do Rio
Grande, a cujo termo per.tencia administrativamente o districto
de Ce1'ro Pellado, onde f oran1 estabelecidos os casaes mencionados. Foi seu prirneiro vigario o padre Jacintho José Pinto
Moreira. Passou então o local a chamar-e capella de Piratiny,
no1ne esse tirado do rio que ahi corre. Chamaram-no tambem
Oapella dos Casaes , 1nas essa denominação não vingou. Diz
naropos Junior que no seculo XVIII foi conhecida por Capella
da Conceição da Lapa Grande.
A crecção da capella chamou a attenção dos inoradores
claq uellas paragens. que se congregaram en1 torno da mesma,
construindo casas. A população cresceu e 20 annos depois,
isto é, por alvará de 3 de abril de 1810, era a capella elevada
á fregnezia e passados dois decennios á villa, por decreto de
15 de dezembro de -1830, sendo installada cm 7 de junho de
1832, pelo conselheiro ouvidor geral e corregedor da Comarca
dr. Antonio Rodrigues Fernandes Braga. A administração
ficou constitui da pelos seguintes vereadores: ·vicente Lucas de
Olivf'ira, presidente - ~1àno el Rodrigues Barbosa , Manoel Go1nes Guin1arães, Ubaldo Pinto Bandeira, Ra1não Garcia de
·v a.sconcellos, Serafim José da Silveira e José da Silva Cacovio.
<' cotno secretar.io Antonio Belarmino Ribeiro.
Ahi foi eleito e installado o primeiro governo da Repuhhca Riograndense. Ficou então sendo a sédo rlo novo Estado
o elevada á cidade por decreto de 6 do ab1·il ele 1837, com a
denominação de muito leal e patriotica, prcrogativa de que só
gosou no regímen l'epublicano.
O inun. ele Piratiny desmenbrado do de Rio Grande, em
1830, comprebendia as freguezias de Nossa Senhora da Conceição de Piratniy, Nossa Senhora da Conceição de Cangussú,
Divino Espírito Santo de Jaguarão <' São J oão Baptista do
Herval. As suas divisas eram estas: ao N. o mun. de Rio Pardo,
pelo rio Camaquam até a barra do Arroio Grande; a L. o mun.
de Sã.o Franci sco de Paula (actual Pelotas), pelo AlTOio Grande,
cr11tro da ser1~a dos 1'apes, arroio das Pedras at é sua barra no
Piratiny e por este até o São Gonçalo ; ao S. o 1·io J aguarão
e as divi sas com a. Republica Orienlal do Uruguay; a O. o mun.
de CachoeiPa. t.\ brangia, pois, com esse::; limites, os actuaes
rnunicipios de Arroio Grande,_ Ba.gé, Cangussú, J aguarão, São
João do llerval e Pinh eiro lVlachado.
•
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Actualmente são as seguintes a s divisas do mun. em
apreço: ao N., com o mun. de Caçapava, pelo rio Camaqu am
do Sul desde a fóz do Arroio Grand e até a barra do arroio
dos ' ' argas e d'ahi até a emboccadura do Camargo, corn <1
mun .. da Encruzilhada; a L. com o mun. de Cangussú, co1n o
já ficou indicado; ao S. com os municípios de Arroio Grande
e São João do H erval, pelo rio Santa Maria, conhecido tambern
por Orqueta ou Forqueta; a O. com o mun. de Pinheiro Machado, p elos arroios dos Antunes, do Salso e pelo contravertente
deste - arroio do Machado, pelo do Moinho até a confluencia
do ultimo citado e finalmente pelo Arroio Grande em toda
sua extensão.
Os terrenos do mun. p·ertencem ao p eriodo triassico, da
época Mezozoica ou secundaria. Quanto a o ponto de vista
agrologico a s suas terras são argillo-arenoso-calcareas, pouco
humosas . No S. existem excellentes campos de criação.
O mun. tem a forma de um rectangulo irregular e é atravessado d e L. para O. pela serra dos 'J'apes que ahi toma, e1n
seu prolongamento o nome de ·v elleda e se esgalha para SSE.
com a denominação de serra d os A u zentes e divide a s aguas
do Piratiny das do Santa Maria ou Orqueta O territorio do
1nun. é accidentado, seus pontos culmina n tes estão nos montes
UbaJdo, Santin e Madrugas E ' p ercorrido por diversos espigões
da serra que o atravessa e que ahi tomam as d en on1inações de
serra do P edregal, dos lVIadrugas , rlos Barbosa s, dos Dutras,
dos Garcias e do Espirito Santo. Predominam no mun. os
campos ele criação e cultura. A industria pastoril é a principal
fonte de riqueza.
Posi ção· astronomica - São as seguintes as· coordenadas
da villa e de outros pontos do n1un.:
·
Villa (ig reja
Naridoca
P edrega l
Fóz do Piratiny

31o 26' 47"
long. O.
lat. S . e 9° 55' 45"
31 o 37' 29" 01
9° 4 7' 32" 79 "
"
"
"
31 o 12' 07" 34 ,, ., ,, 9° 26' 29"
"
32° 4' O"
,, ,, ,,
))

))

Ilydr ogr aphia - O systema h ydrog raphi co do mun. pertence á bacia oriental do Estado ahi r ep resenta da p elo rio
Piratiny e alguns tributarios da m. d. do Camaquam do Sul.
O Piratiny nasce por dois gr and es g alh os - um delles
d esce· com o n om e de Piratiny Mirim da Cochilha de Santo
Antonio , a o N. da villa e passa a L. desta, cor r endo precipitado,
rumo d o S. até sua confluen cia com o outro galho - Piratiny
Chico, que nasce no l.ogar d enominado Passarinho, tambem na
Cochilha de Santo Antonio, porém, a O. da séde do mun.
Dessa confluencia para baixo toma o nome de Piratiny e corre
•
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na diTecção SSE. até a confluencia do Piratiny da Orqueta OlJ
Santa Maria e por este avolumado se inflecte para SE., até
sua barra no S. Gonçalo, depois de um curso de cerca de 130
klms. A bacia h ydrographica deste rio é impermeavel e d'ahi
a causa de suas inundações na época das cheias, em que suas
aguas se elevam extraordinariamente, attingindo até 10 metros
acilna de seu nível normal, como já foi observado na confluencia com o Santa Maria.
E' nessas épocas de trasbordamento que occorr.e o phenon1cno que deu origem ao seu nome.
rrem como tributarios na m. d. o Piratinyzinho e o Piratiny
da Orqueta. Vide estes nomes, e pela m. e. os arroios Piratiny
do Saraiva, .Mar.ia Gornes e das Pedtras, já descriptos quando
tratan1os do mun. de Cangussú.
São os seguintes os tributarios do Camaql.!am do Sul,
no mun . de Piratiny:
Arroio Grande; contravertente do Piratiny Chico, corre
na direcção geral S.-N., em um percurso de 75 klms., até sua
fóz , servind o em toda essa extensão de limite entre o mun.
de Piratiny e o de Pinheiro Machado.
Povo, pequeno curso d'agua, correndo na lnesma direcção
do precedente.
Barracão, contravertente do Piratiny Mirim , corre para
N. até sua barra, depoi s de um curso de 40 klms.
Olaria, com 15 khns. de curso~ correndo quasi em linha
r ecta d~ S. ·para N.
/Ji.ca, tambem conhecido por Ca1nargo, é for1nado pelo
Pedregal ou Goularte, contravertente do Maria Antonia e que
desce da Conchilha de Santo Antonio, ao N. do Cemiterio do
Couto, o toma a denominação acima ao receber as aguas do
Cama.rgo ou Camarguinho, tambem conh ecido po1· Capella 0 11
Domingues. O Pedregal recebe, por sua vez, ns aguas do
Arroio do Meio.
Clima - O mun. é doptado de excellentc clima. Un1a
prova disso temo-la na estatística demographica. .\hi não se
conhecem Jnolestias endemicas.
1\ temperatura maxima absoluta observada no quinquenio
de 1917 a 1921, foi a de 39,4 em 19 de janeiro do primeiro
anno citado e a minima de - 4,0 em 4 de julho do ultimo
anno do quinquenio observado. Os maiores calores foram registados em dezembro e janeiro e os frio s mai s intensos nos
mezes de junho a agosto. A media da allura das chuvas, no
referido quinquenio, em mm. foi de 364,4 no verão; 283,6 no
outono; 391,8 no inverno; 348,5 na primavera, ou seja a
media annual de 1383,3.
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O município de Piratiny , que é parte integrante do Estado
do Rio Grande do Sul, peetencc ao 6. 0 districto eleitoral; faz
parte da diocese de Pelotas e da Comar.ca de Cangussú. E '
constituído por quatro districtos administrativos e igual num ero de jud iciarios: 1.0 di stri cto Piratiny, com 5.500 habitantes
e a área super ficial de 827 ,59 klms. 2 : creado p ela lei regia de
23 de· março de 1810. 2.0 As per ezas, com 5.000 hab. e a -área
re 1202,45 klm s.2, creado pela lei pr ovincial de 26 de abril de
1864. 3.0 Ped1~cgal , creado p ela r eferida lei e com a população
de 2600 h ab. e a área de 829,53 klms.2. 4.0 , finalm ente, Cerro
Alegre, corn 1650 hab. e a ár ea de 736,08 klm s. 2, cr eado pelo
acto estadoal n.º 558 de 24 dr novembro de 1890.
O inovi m ento do registo civil no an no de 1922 foi o
seguinte:
P opulação j Nasciment. j

14.150

403

Obitos

121

!casamentos 1 Natalidade

77

1

28,48

1

Nupcialid.

5,44

1 ~íottalidade

1

8,55

Sen do a ár ea elo n1u1i. de 3.595,59 kln1s. 2 , a derísidade
ela população era: em 1922, d~ 3,93 hab. por klm. 2.
Pelo recencea1nento de 1872, a população do mun. era de
6893 almas e pelo de 1890 f oi constatada a ~xi stencia de 8859,
que se clevon para 11.078, cm 1900 e para 12.170 em 1911 ,
assim distribuidas: '1 .0 di sb·i cto 3139 ; 2.0 - 4696 ; 3.0 - 2611;
4. 0 1724.
O 1nunicipio figura, infel izm ente, entre o::; que não tem
p rsetado i nformações sobre a eslatistica das habitações. Em
con sequcncia dessa lamentavel falta, são imprecisos os dados
existentes sobre os pr edios do inun . e até da propria villa.
Go1nes de Freitas_, registou l22 predios para a v i11a, em.
1892; Oct. Far. na 2.ª edição de seu Dicci onario (191li,), regista
150 e no H.cJ.atorio da Repa rtição de Estati stica do Estado,
de 1918, figuram apen as 120. lsm 1894, segun do o Relatorio
da. Estati sti ca , existia1n 400 predios n o mun., dos quaes 105
n a villa.
Sobre o numer o de vehiculos tam bem nada di sse o mun icipi o, em resposta ás informações officialmentc p edidas, e
muito m en os ás particulares, inclusive nossas.
A população pecuaria do Mun. calculada e1n 1923~ foi
a seguinte :
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Especie

Quantidade

Valor

Bovinos

124.200
18.300
5.800
13.800
92.000
2.600
257.700

13.4'13 :000$000
1.189 :500$000
580:000$000
345 :400$000
1.840 :000$000
26:000$000
17.393 :900$000

r~ quinp s
~uares

Su1nos
Ovinos
ílAprinos
Total
~~ntre

os diversos productos agrícolas do mun. figuraram
11a safra de 1923-1924, rnilho , feijão, arroz, trigo e batata ingleza, respectivamente, com 4200, 600, 140, 400, 130 toneladas.
No quadro da tributação territorial do Estado em 1921,
Piratiny figura entre os municípios do 4. 0 grupo, jsto é, entre
os que tem área de 300.000 a 400.000 h ectares: da seguinte
forma:
N~mero

Area em hectares

de proprietariosl

Valor medio

Valor venal
1

3.245

361.410

25.111:640$

16~$481

A receita e despesa do mun. em 1921 foi a seguinte:
Receita

Saldo de
1020

Ordinaria

6:950$

54:187$

Despeza

1

'Total
J

Ordinaria

Extraordin.

8:400$

69:537$

48:164$

Total

Saldo
para
1922

56:130$

13:407$

Extrao_rdin.

7:966$

Via s de corn1nnicacão.
. - A.s unicas vias de communicação existentes no mun. são as estradas ele rodagem, que o
cortam em diversas direcções, partindo da villa a s mais importantes. Nenhum dos rios que o banham são ahi n avegavel.
A estrada de ferro de Rio Grande á Bagó, passa proximo ao
extremo sul do mun. á margem direita elo Piratiny da Forqueta.
em terras do Arroio Grande e do Ilcrval.
A estação do telegrapho em P iratiny, que é de 3.ª classe,
dispõe de um apparelho ~~forse e perten ce ao 20.0 districto telcgraphico. Em 1923 transmittiu 1627 telegra1nmas, com 30.874
palavras e recebeu 1446, com 35.644 palav1'as.
;\ receita foi de 5 :704$025 e a despeza de 4 :775$054.
l rouvc diminuição no movimento da estação em relação aos
doj s nltimos annos.
Em 1923 existiam no n1un. 18 estabelecilnentos de ensino,
sendo duas escolas isoladas, duas municipaes e quatorze subvencionadas pelo governo estadual.
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Eis um quadro sobre a instrucção no .r ounicipio:
População
do municipio

População
escolar

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 hab.

Alumnos
matriculad.

Alumnos
matr. por
1000 hab.

Alumnos
matr. para
1000 em idade escolar

Alumnos
matr. em
l'elação a
area do
município

20

131

0,08

1

14.150

291

2.207
1

1

Pelo presente quadro se ver.ifica que o mun. em apreço
occupa o ultimo logar, em numero de alumnos matriculados
por 1000 habitantes e o penultimo em relação á área municipal.
Imprensa. - Os unicos j ornaes que sabemos terem s ido
publicados n este mun. são os seguintes:
Povo, orgão da Republica Riograndense e que ahi iniciou
a publicação, em 1. de setembro de 1838 e apparecou até
fevereiro de 1839, em qur foi , com a capital da Republica,
mudado para Caçapava.
XX de Setembro, fundado en1 1910 e que ain da circula.
Ainda con1 o nome de Piratiny existe uma ilha no Uruguay, no mun. de São Luiz Gonzaga uma estação da estrada
de ferro de Rio Grande á Bagé, no mun. de Arroio Grande e
um rio tributa.rio do Uruguay e que para o distinguir do acima
descripto, denominámos Piratiny do Norte.
PIRA~rINY CHICO nasce, como ficou dito, no logar
denominad o Passarinho ., na Cochilha de Santo Antonio e corrr
na dir.ecçfio geral 0.-L., até sua confluencia com o Piratiny
Ivfirim. E' tambem conhecido por Piratiny dos Garcias , Piratiny do Norte e Pi ratiny Men or. DOP. o confundiu com o
seu affluenle - o arroio do Moinho do José de Mattos. Cunho
Lopes, o chamou arroio do Alfaiate, gujado por Coi. e Nie.
e foi secundado por Jannasch. Serve de limite entre os munipios de Pjnheiro Mach ado e Piratiny, desde suas nascenteR
até a fóz do arroio Machado. Ten1 como tributario , pela m . e.
o Moinho José de l\1attos, que desce da Conchilha de Santo
Antonio e corre a O. da villa de Piratiny, seu curso é de 25
klms. e pela m. d. recebe o arroio do Machado, que tem origen1
na encosta N. da serra das Asperezas; é tan1bem conhecido
por arroio dos Correias; corre sempr.e na direcção 0.- L. ; seu
curso é de 20 klms. e limita, em toda essa extensão, os muni cipios de Pinheiro 1\1achado e Piratiny.
Coi. o Nie. dão a denominação acima ao Piratinyzinho.
Cunha Lopes, Jannasch e DOP., os secundaram.
PIRATINY DA FORQUETA - E' tambem conhecido por
esle non1e o Piratiny da Orqueta.
0
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PIRA'T'INY MAIOR - Era por este nome conhecido no
seculo XVII o actual Piratiny da Orqueta ou Santa Maria,
conforme se vê da concessão de sesmaria feila, em 1792, ao
capitão Fortunato Barbosa da Costa e, em 1794, a Antero e
Antonio Pires da Rosa e a Anna Marques de Linma.
PIRATINY DO MEIO Denominação por que foi
conh ecido o Piratinyzinho, tributa.rio do Piratiny do Sul.
Chamarn-no tambem Piratiny Mirim.
PIRArrTNY MIRIM - Denominação de um dos galhos
do Piratiny, geralmente considerado como sendo o principal.
Nasce na Conchilha de Santo Antonio e corre para S. até formar em sua confluencia com o Piratiny Chico o rio Piratiny.
Recebe p ela m. d. o arroio ~Iaria Antonia , contravertente do
Pedregal e que por sua vez é engros-sado pelas aguas do Bueno,
que desce da r eferida cochilha, quasi ern linha recta, rumo
do S., em um percurso de 10 klms. aproximadarnente.
PIRA 'rINY DO NOR11 E - P elos m otivos expostos, quando
tratámos dos Camaquans do Sul e do Norte, demos ao rio
Pira tin y, t ri butario do Uru guay a denominação acima.
Nasce esse rio por diversos galhos, no campo do Espinilho,
a O. de Santa 'T'ecla, a cerca de 300 m etros sobre o nivel do
mar, n o mun. de Santo Angelo. Sua vertente · principal é o
Caiçá, que tem origem no Boqueirão das P almas, de onde
rola, segundo Vell. Silv. em um valle entre cerr.os e colinas
altas. Corre ú a direcção L.- 0. até a barra do Santa Barbara
e ao pen etrar no mun. de São Luiz Gonzaga, se inflecte para
NO., até se lançar no Uruguay, depois de um curso de 160 klms.
Serve de lhnite entre · os m u nicipios de São Borja e São Luiz
Gonzaga, desde a emboccadura do Inhacapetum atf~ sua f óz.
Conta os seguintes tr.ibutarios na rri. d.:
1) Chuni, vide este nome. Jannasch, copiando Cunha
· Lopes, escreveu Chuhy e DOP. repetiu esse erro. O C. Eng.
o appellida Carajazinho e augmenta seu curso.
2) /t.ú , arroio, desce da Cochilha de Pirapó , ao S. da
estrada de rodagem que liga São Mig u el á São J oão Mi rim e
corre de NNE. para OSO. até sua fóz. depois de um curso de
25 klms.
3) Piratinyzinho, vide este n om e.
4) Santa Barbar a, nasce tambem na Oochilha de Pirapó,
a cerca de 300 m etros de altitude, a O. de São Miguel ,e corre
na direcção ENE.- OSO., até sua barra. Receb e pela m. d.
as aguas do São J eronymo e inarca par te dos limites de O. dos
municípios de São Luiz Gonzaga e Santo Angelo; seu curso é
de 33 klms. aproximadamente.
5) Santa Rosa, arroio, corre na m esma direcção do precedente, no mun. de São Luiz Gonzaga ; seu curso é de cerca
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de 18 klms. O C. Eng. o figura correndo na dir.e cção geral
1\.- S., em um percurso de 25 klms. e recebendo pela m. d.
uni tributario de 20 klms. , que nasce proximo a São Lourenço;
Cunha Lopes, o .figura nascendo ao S. do São Lourenço, calcula,
porém, seu curso em cerca de 20 kln1s. e o do seu tributario
01n 8 pouco mais ou m enos. guiado por Coi. e Nie., que tem
servido de base a todos os trabalhos de geographos e cartographos~ que tem apparecido depois do seu.
6) Chimbucú, vide este nome.
7) Pirajú, vide este nome.
8) São .leronymo_
, arroio, corre de N. para S., em un1 percurso de 13 kJms. Coi. e 1Vie. o denominam Guarachahy;
Cunha Loves o sr cundou.
9) Taquaras ou ·Taquarar hün, vide setes nomes.
10) Guararafú) vid e este norne. Vell. Silv. u deno1ni uou
Guarapacá; Coi. e Nie. e VarrJlla, Guarar·aha.
11) .lutuara, vide este nome.
12) Joahy, vide este nome.
São os seguintes os tributarjos da n1. e., todos no mun.
de São Borja, com excepção dos dois primeiros:
13) Capivaro, nasce nos campos do Espenilho, na vertente N. da berra do São Martinho, e corre de SE. para NNO.
em um percurso dP 50 klms. aproxin1adamente, recebendo diver.sos e pequenos affluenles por ambas as margens. O primeiro mappa que o registou, corn os dados acima, foi o dP
Coi. e Nie., em 1876. O C. Eng. o confundh1 com o Inhacapetuu1
e calculou em 60 kln1s. o seu curso.
14) Inhacapetum, vide este nome.
15) Pecegueiro, correndo de S. para N. em um p ercurso
de 8 khns. até sua barra pouco acima da f óz do Ohimbucú.
16) Poço F.u ndo, pequeno curso d'agua) corre de N.
para S.
17) Tirnbauba, vide este nome.
18) Santa Maria, pequeno curso a·agua. corre de N.
para S.
19) Jaguarão, desce da Cochilha do Espinilho, rumo do
1\. ; seu curso f> de 15 klms. Vell. Silv. o denominou Ja gu arão Mi rim.
O Piratiny do Norte serve, como ficou dito, de limit(·
entre os municipios de São Borj a e São Luiz Gonzaga, desde
a bnrra do Inhacapetum até sua f óz. No mappa ae DOP ..
poróm , figura, por engano, como lincleiro desses n1unicipios o
Cainaquam do Norte.
PIRATINY DA ORQUETA - rio, nasce na encosta orjental da Oochilha das Pedras Altas e corre na dir.e cção geral
dfl ~~. , até sua confluencia com o Piratiny, depois de um
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---------------- - curso de 80 küns. aproximadamente. Jlecebe pela in. e. o
arroio dos Antunes, que corre na direcção N.- S., em um
percurso de 25 kln1s, e é engrossado pelo Salso servindo ambos
de limite entre os municipios de Pinheiro Machado e Piratiny.
Recebe tamben1 o arroio das Alegrias, com 15 klms. de curso ,
proximo á s suas nascentes. P ela 10. d. tambem junto á sua
origem r ecebe o arroio Passo da Cruz, que corre ao N. do
Cerro Chato. l~ste curso a·ag ua <; que d evêra ser co nsiderado
con10 a nascente principal do Pjratiny, visto ser de todos os
galhoR forn1adores desse rio, o qu e ina.is se apr-oxima da direcção de seu tronco inferior. Cre1nos que já tenhn gosado
desses f óros, no seculo XVIlI, vjsto que nas concessões de
ses1narias então fcHas, figura co1110 o nO'me de Piratiny Maior,
o que evidencia que o tinhão então como nascente principal:
visto que os outi·os galhos foran1 chamados Piratiny Mirim e
Piratiny Chico. d enominação que ainda conservam.
E: tamben1 conhecido por Santa Maria e por Orquota,
simplesmente. Serve de limite ao mnnicipio de Piral.iny com
os de A.rroio G1·ande e São João do He1·val e entre rstP e o de
Pinheiro Machado, onde nasce.
PIRATINY DO Sr\RAI\7A - arroio, tributario da n1. e.
do Piratiny do Su l, no mun. ele Oangussú , mais conhec1cto por
arroio do Sa1·ai va. ·v ide sua clescripção na hydrographia cto
mun. citado .
PIRATll\Y DO SUL - Dcn orninação que jnlga1nos conveniente seja adoptada d efinitiv-a1nnnte para o P iraliny affluente do São Gonça1o , par·a C'vj la1· con l'ussões com u Piraliny .
tributa.rio do Uruguay.
PIRA rrINYZINHO - Pala,v1·a h ybricla e. piralüiy (s . guarani)
zinho (su f. di1n. p ortuguez) . .'\rroi o tributario do
Pir.atiny do Norte, nasce a O. de São Mi gueJ e corr e rarél OSO ..
em um percurso de 20 klms.
O Piratiny do S ul t em lambr n1 lnn Lribulario con1 fl denominação acinHl e que figura no n1appa de Coi. <' 1Vie . co1n
o nome d e Piratiny Chico e nos de Cun ha L opes, Jannasch,
DOP. e C. Eng. com a dupla rl en omi nação de arroio do Meio
ou Piratiny Mirim. Corre na direcção geral cte JB ., margea:odo
n encosta n orte da Serra das Asper ezas, en1 u rn per curso de
cerca de 42 klms. Ainda com aquellc nome existr u1n p equeno
curso d 'agua, no mun. d e P elotas; nasce proxjmo :\ ilha das
Uvas e corre d e SSO. para NNE .. en1 um p ercurso de 6 klms.
até se lançar n o arroio Pavão.
PIRAYPA - c. pira-ypa, a lagôa do p eixe. l)en omjnação
dada no Primeiro 1lf.appa do Paraguay a um tributario do Uruguay, que julgan1os ser o acLual arroio Sant'Anna, no rnun.
de São Borja e cuja fóz fica ao N. da barra do Bolnhy.
j
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PIRAYTI - c. pira-y-ti, rio do peixe branco. Denominação dada por Olmedilla a um dos tributa.rios do Uruguay,
que julgamos seja o actual Nonohay.
PIRIRY - c. pyryri-y, o rio ligeiro. Guirá pyryri, passara ligeiro; abapyryri, homem ligeiro. Póde ser tambem c.
de pirírí-y, o rio que estala ou que dá estalidos. Opiriri tata,
o fogo dá estalidos.
.
Denon1inação de um dos galhos do Botnhy, Il O mun. ele
São Borja.
PITAA
e. pitã-a, a nascente ou a cabeça vermelha.
Arroio tributario do Uruguay, entre o Ibicuhy e o Japejú, conform e se vê da concessão de sesmaria feita, em 1814, a Thomaz
Antonio Bittencourt. E' actualmente conh eci do por Puitan.
PITANGAS - adj. o inesmo que piranga. Fructa de unl.
arbusto da família das Myrtaceas, de que ha varias especies.
Essa fructa quando ben1 madura é quasi preta, contem urna
a duas sementes brancas envolvidas por uma polpa adoçicada
e aromatica. Segundo Martius as pitangas devem ser contadas
entre os 1nais b e~los don s da n'atureza. (João Dutra,).
Capão no mun. de Santa Cruz.
PITIM - O mesmo que petim. Assim DAS. denon1iua
u1n dos tributarios do arroio Ribeiro , que não nos foi possível
identificar. Cremos que o autor referido fez confusão conl.
o Petin1, tributaria do Guahyba.
P1'1'UBA -- adj . debilidadr , desalento, decadencia, fraqueza, definhamento. Chepitubá, estou desa1entadó, fraco 1 debil. Para Th. Sampaio) porém., 8ignifica, bafo , alito, sopro,
exalação.
Logar no n1un. de rraquara do Nlundo Novo.
PONXIM - alt. pochiin, ruim , mau , feio.
r\rroio no mun: de São Borja, citado por V ell. Silv. Não
nos foi possível identifica-lo.
PORONGOS - ,,Nom e vulgar de certa cucurbitacea de
pequena especie, de que se fazem cuias para matte. No Chile
e no Perú chan1am porongo a um cantaro de barro de gargallo
comprido, nome derivado do quíchua pur uncca. E' sem duvida a ori gem do nosso vocabulo." (B. Rhoan).
Arroio, nasce na vertente occidental da Cochilha Grande
e cor1·0 na direcção geral E.-0., em um percurso de cerca de
55 klms. até sua fóz no [juhy. E' tambem conhecido por
Caxambú.
Coi. e Nie. o denominam Piranga; Cunha Lopes, os copiou.
l' ell. Silv. o chama Piranhas. Na Planta da Zona Colonizada,
figura· com o nome de Corticeira. O C. Eng. dá a. denominação
de Por ongos ao Rio da Conceição.
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Com aquelle nome existem ainda nepte Estado: uma
cochilha no mun. de Cruz Alta ; um cerro e uma estrada no
de Pinheiro Machado e máis tres arroios - uni é tributario do
Sangão no mun. de Guaporé, corre em um p erc urso de 15 klms.
de NE. para SSO. ; o outro do Pinheirinho, n o mun . do La.geado
e o outro dQ Piratiny, n o mun. de Arroio Grande corre de O.
para E., em um percurso de 13 khn s. aproximadamente.
PREÁ - alt. apereá, que é c. apé-reá, o que n1ora no
caminho. Pequeno mami fer o da. ordem dos r oedores subcaudados, da família Oavideos, gen er o cavia apérea. Seu n om e
tem origem n o facto de ser sen1pre encontrado nas ·m argen s dos
caminhos, especialmente pela manhã e á tarde, qua ndo sáe
em procura das mais tenras gramimeas para seu alimento.
Com o nome a cima ex is te uma ilha no can al do Rio
Grande.
PUITAN - alt. de pitang, vermelho, rubro etc. Den om jnação actual do arroio conheci~o no começo do seculo XIX
por Pitaa. E' tríbutario do Uruguay ; corre de E. para O. en1
um p ercurso de 15 klms. aproximadamente.
POTINGA - corr. po-tinga, mão branca. Arroio tributa.rio do Jacar é no m un . de Encantado e lin ha colonial n o
mesmo mun.
PUY - c. pu-y, o que faz ruido, o que murmura. Estancia no mun. de Quarah y e passo sobr e o Garupá , n o
mesmo mun.
QUAQUAQUAI - A.ssim Olmedi1la escreveu o nom e do
Vaccacahv
., .
QUARAHIM - e. quara-i, o buraquinho, o pocinho.
· Assim S. L ffopoldo, Gay e Camargo grapha ran1 o n om e do
Quarahy .
QUARAHY - e. quara-y, o rio dos buracos. Impor.tante
mun. situado na fronteira O. do Esta do com a Republica Ori ental do Uruguay e cu ja séde é na cidade do m esm o nom e,
que assenta ~m uma colina em fr ente á villa uruguaya de
Artigas 1 a cerca de 100 m etros sobre o nive] do mar.
O governo imperial tendo em v ista o rapido desenvolvim ento que tivéra a povoação de Santo Eu genio mandada -fundar
em 1852 , p elo governo Oriental, á margem esquerda do Quarahy,
r esolveu , em 1858, fundar na m a rgem opposta, em terras que
pertencêra a João Baptista de Castilhos, ahi estabelecido em
1820, uma p ovoação que deu origem á actual cidade de Quarahy.
F ez a demarcação dos lotes do povoado que se devia
iniciar, o 2.0 barão de Caçapava, marechal José da Victoria
Soares de Andréa, então cor onel de Engenheiros.
Affluiram pessoas de diver sos p ontos do Estado para se
estabelecer em no incipiente povoàd o, que progrediu rapida-
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mente e foi elevado á freguezia, com a invocação de São João
Baptista do Quarahy, em 15 de dezembro de 1859. Pela lei
provincial de 2 de maio de 1871, foi elevada á parochia co1n
a mesma denominação e pela 972, de 9 de abril de 1875, á,
villa, e á cidade pelo acto estadual n .º 150, de 26 de março
de 1890. O tcrritorio do mnnicipio é o que constituiR o 5. 0
distrito de paz de Alegrete.
·
As divisas cio municipio são as seguintes : Ao N. com o
município de Alegrete, pelo arroio da Restinga, en1 um percurso
de 51/2 klms., a partir de sua f óz: depois pela sanga do Salsu
até receber o ultimo affluentc da m. e. que passa a ser o lin deiro até sua nascente e d'ahi por uma linha secca uté as cabeceiras do arroio que divide os campos de Serafim Silva com
os do dr. Sá Brito e por esse arroio até sua barra no Pay Passo
e por este até receber. as aguas da Sanga do Matta Olho, que
marca a linha de divisa em um percurso de 4112 klms» isto é :
até a barra de seu maior tributario pela in. e. o qual passa a
lindciro .em todo o seu curso, continua a divisa por uma linha
secca até as cabeceiras de um tributario do Inhanduhy e depois
por este rio alé receber um affluente pela 1n. e., pouco acima
do passo da Armada. A O. , com. o mun . de Uruguayana, pelo
ultimo .arroio citado, até as cabeceiras de seu contravertente a sanga do Lageaclo, que demar,c a a di visa até
sua barra no Garupá e por este até se lançar n o Quarahy. Ao S. com a Republica Orien tal do Uruguay, desde
o ultimo ponto citado até a barra do Caty. A L.: com o mun.
de Livramento desde a emboccadura do Caty até sua nascente
principal e em seguida pelo seu contravertente - o arroio do
Ohapeu, até se lançar no rio Ibirapuitan e por este aLé a barra
do arroio Restinga. Limita tambem com o mun. do Rosad o
pelo Ibirapuitan a parti1· da f óz do Ibirapuitan Oh ico para
baixo, até o inicio dos limites com Alegrete.
A estructura geologica do mu11 . ern apreço é assim
descripta pelo dr. Petit: ,, Nas planicies de alto nivel, como nos
valles onde a corrente das aguas tem depositad o as terras
mantilhosas com a lluvião da robusta vegetação, que arras_tou
em seus precipitados transbordamentos, mostram-se n o geral,
capas ligeiras de terra negra vegetal. Por pouco que seja a.
profundidade que se explore, debaixo della e commummentr
na superfície apparece o quartzo, o porphyro da especie commum, de côr roxa, notando-se nas fend as, capas delgadas de
oxydo de ferro e maganez. Esse porphyro, em certos logares,
apparece em ma~sas globulares e no interior se descobre uma
textura radical de quartzo crystalisado, assim como em outras,
sua qualidade é p9rosa e menos compacta; esse ultimo é applicado á industda, como pedras de mó. Na par.te elevada da
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Cochilha, o terreno extratificado por effeito iglleo, accusa p ert encer ao grupo cretaceo superior e no qual abundam .os basaltos porph yricos, duros e muito densos) e em cujas faces predomina a côr roxa escura. Kas vertentes caídas ao Quarahy,
encontrarm-se n1anchas de t errenos cobertos de um p edregulho
movel, que os inuti11zam para lavouras, sobre corpos ou argilla
calcarea 1 e que são n1uíto proprios para o cultivo da vinha.!(
(Citação de Oct. Par. ).
As terras de Qua rahy são quanto a natureza, argillo-calcareas, argillo-silicosas, segundo o Annuario Estatístico do
Estado , que assim classifica s_e us campos : ,,Subdivjdem-se em
tres classes. As duas primeira se di stinguem por pouco~
caract er es, sendo exccllentes seu s campos, havendo a. differen ça.
em que os da 2.ª possuen1 manchas pequenas inaproveítaveis,
deYido á grande abundancia <ie pedras . Os campos de ruim
qualidade p ertencem á 3.ª classe, abrangem u1na área de 17.500
hectares, no logar denominado Areal. Não obstanLe encont ram-se pequeuos tractos d e pessimos ca1npos n o m eio d e zonas
de ricas pastagens. A zona das pastagen s finas está comprehcndida prin ci palm ente entre o rio lnhanduhy e o arroio
Garupá.<<
,
O rnunicipio f.cn1 a f órm a d e un1 losa11go irregular; é
ondulado, apresentando extensos chapadões : percorrem-no os
ulti mos con Lrafortcs rla Cochilha de Sant'Anna, que o aLravessa de SE. p ura NO. , co:m altitudes de 200 m etros e ahi s0
esgalha com as denominações de São Raphael , Santa Helena.
Pay Passo e J apejú. Conta diversos cerros entre elles os de
Ja.ráu, con1 225 e 200 m etros de altitude: dos Bois, tambem
com 200 melros; no prim eiro di stricto: Cerros Grandes. do
.Japcjú, do Marco, no segundo districto; da Sepultura com
21:5 m etros, dos Touros com 200 e da Tuna, no tercej ro districto.
O ponto culminante <lo mun. está nas l1res ·vendas . na Cochilha
d e Sant'Anna.
.
Posição astronom:ica - São as seguintes a s coordenadas ·
da cidade e de outros pontos do mu n.:
Cidade (Igreja)
30° 23' 17"
lat. S. r. 13° 16' 44"
long. O.
Cerro do Jaráu ,
o mais alto,
Japejú
1\re·a1
rr1·es Veu das
Garupá (fóz )

30° 11' 8"
29° 30' 03" 70 "
30° 28' 52" 75 l"l
30° 20' 10" 41 1l
30° 12' 00"

"

13° 19' 22"

",. " 13° 28' 37" 4,4
,, " 13° 06' 35" 79
))

'12° 55' 59" 18

" " 13° 32' 59"
"
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H ydrographia - O systema. hydrographico do mun. per·t ence á bacia occidental do Estado, ahi opulentamente repre·-
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sentada pelo rio Quarahy e grande numero de seus tributarios
pela m . d. e por affluentes do Ibicuhy. Sob o ponto de vista
de irrigação o mun, tem uma rede hydrographica ideal: cortam-no em todas as direcções arroios margeados de mattos ,
alimentados por innumeros corregos. Os tributarios do Quarahy no mun. em apreço são os seguintes :
1) Gar upá, rio, nasce por 2 grandes galhos na Oochilba
de Sant'Anna, ao N. das Tres Vendas e corre para scptentrião,
até a confluencia das suas duas principaes nascentes, ahi toma
a direcção geral E.- 0. até a barra da sanga do Lageado onde
se inflecte para SSO. até sua f'óz. Corre em leito firme e te1n
vegetação em ambas as margens, desde a emboccadura !la
sanga do Japejú para baixo. Recebe pela m. d. alem de outros
t.ributarios, a sanga da Tuna, que desce da Cochilha de Japej ú ,
para O., em um percurso de 1112 klms., com um aff1uente pela
m . d., que nasce a E. do cerro de Japejú e banha a estancia da
Tuna; sanga do Japejú, nasce a NO. do cerro de seu nome, e ·
corre para OSO. até sn rt barra, em um percurso de 31/2 klms.;
sanga do Lageado, que ian1bem desce da Oochilha de J apejú ,
rumo SSO. até sua barra, servindo de limite ; em todo seu
curso, que é ele 24 klms., entre os muni cípios de Quarahy e
Uruguayana. Tem matto em ambas as margens em pequena .
extensão, a partir de cerca de 3 klms. acima de sua f óz. Nos
Relatorios da C. C. G. B. ·fi gura erradamente com o nome de
Sanga do Lontra. .
Os tributarios do Garupá são pela m. e. entre outros de
pouca importancia: Sanga dos Cachorros, que nasce a NO. da
estrada. de Quarahy a . .i-\.legrete e corre de ESE. para NO. até
sua barra depois de um curso de 10 klrns., é alimentada por
diversos corregos; sanga do Matta Olho, correndo na m esma
direcção da precedente, em um percurso de 13 klms. aproximadamente, cortando a estrada de rodagem de Quarahy a Uruguayana, entre seus tributarios se salienta a sanga da Tuna,
com pouco mais de 3 klms. correndo na direçção S.- N. ; sanga
do Cambahy, nasce por 2 galhos ao N. de um dos cerros do
Jarau , o mais baixo, e corre como a precedente, tendo pouco
mais ou m enos a mesma extensão ; sanga dos Molhos, nasce a
O. do referido cerro e corre para NO. até sua fóz depois de
um curso de 41;2 klms.; sanga do Salso, com 13 klms. e pouco , .
correndo de E. para O.
.2) lrap ó, vide este n ome.
3) Quarahy Mirim, vide este n om e.
4) Divisa, sa.nga, nasce na encosta S. da Serrinha e corre
a principio de ENE. para O. e depois se inflecte para SSO., até
se Jançar no Quarahy, 2 klms. a montante da cidade; seu
curso é de cerca de 15 k1ms., segundo o Mappa do Municipio
1
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Nos Relatorios da C. C. G. B. figur.a, entretanto,
com 10 klms. de extensão, por ter sido tomado certamente como
sua principal nascente o galho occidental. Entre seus tributarios fi gura a sanga do Salso, que nasce em um capão a O.
da fazenda das Larangeiras, situada na encosta O. da serra
de Santa Helena, e corre na direcção geral do occidente, receben do diversos tributarios por ambas as margens, salfentando-sc en tre elles a sanga do Lageado , com 10 klms. de curso
a proximadamente e que nasce a cerca de 180 metros de altiLude a O. da fazenda de Santa Helena e corre a principio para
O. e depois para SSO. tendo vegetação cm ambas as margens,
n esta ultima direcção. O curso da sanga do Salso é de 12 klms.
até sua confluencia com a sanga da Divisa e seu volume d'agua
é rnaior que o desta, d'ahi a ser considerada como tributaria
<lo Quarahy, tendo como affluente a Divi sa, cuj a extesão . até
.a confluen cia é de 131h klms. Não é facil a solução do pr.oblema: .a mais extensa tem menor volume d'agua ; ambas
tem a mesma cota de altitude nas nascentes ; o tronco inferior
é de pouco mais de um klm. e os braços confluentes formam
em sua j uncção um angulo agudo, ficando assim a direcção
do eixo inferior correspondente a bissetriz desse angulo . Resta,
pois, sómente recorrer á condição antropogeographica ·e esta
decide a favor da Sanga da Divisa, que a encontramos m encionada antes da do Salso, nos mappas mais antigos que consultámos, entr.e elles o de Coi. e Nie., o primeiro em que a
C'ncontram os registada.
Oct. Far. menciona a Sanga do Salso como tributaria da
da Divisa,· mas não regista esta. Nos Relatorios da C. C. G. B.
a sanga do Salso figu ra como o nome de Sanga do Defunto :
com 9 klms. de curso e como tributaria da Divisa; o C. Eng.
dá-lh e tambem esse nomeJ mas o faz desaguar directamerrte
n o Quarahy, depois de um curso de 11 klms. aproximadamente. Ha em tudo isso confusão: o curso d'agua que é tambem conhecido por Sanga dos Defuntos. é a sanga do Lageado,
t ributaria da m . d. do Salso.
5) A real, arroio, formado pela juncção do Quatepe com
o Salsal, d'ahi até a fóz corre em terreno b:aixo e alagadi ço. Cremos ser o Quatepe sua vertente principal. No mappa
que acompanh a os Annaes de S. L eopoldo, figura com o nome
Areal em toda a sua extensão. Nos trabalhos da C. C. G. B.
nã.o existe o Areal e sim o Quatepe como deságuando no Quarahy. Pensamos de modo diverso : o tributari o do Quarahy é
o Areal , como é conhecido ha mais de um seculo e figura
registado em cartas geographicas ha mais de 80 annos, o curso
d'agua que nasce ao S. das Tres .Vendas e se lança no Quarahy.
de Quarahy.
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No n1appa de Coi. e Nie. o Quatepe está como tributario
do Areal, que ahi figura como tendo sua nascente principal ao
S. do cerro dos Bois, ou seja o Salsa!. O Quatepe tem como
tributarios pela m. d. a sanga do Empedrado · que corre de N.
pai·a S. em um percurso de 41;2 klms.; sanga do Lageado, cori'endo como a precedente, tendo, porém, ~1/2 klms. de curso;
marca cm toda essa exensão os l~mites (parte) entre o 1.0 e
~.º districtos luunicipaes e Inhanduvai, que lambem limita
·parte dos districtos r ef.eridos. O Salsal, um dos galhos for.lnadoros do Areal, nasce ao S. <lo cerro dos Bois, no 1. districto·
e corre, cm leito cavado entre cochilhas elevadas, na direcção
geral N.- S., até sua barra depois de urn curso de 12 klms.
aproximadamente, segundo o }Jappa do Município de Quct1·ahy. Nos trabalhos da O. O. G. B. figura co1n 91/2 klms. de
l'Xtensão ; é ornado de matto en1 ambas as ma1·gens, predomi1tando o Matta Olho , Pitangueira, Branquinho e Salso.
,\ sanga elo Salso, que é tambem tributaria do Areal, corre
c:o1no a precedente de N. para S.= n o 1.0 districto; seu curso é
de cerca de 11 klms.; tem vegetação em ambas as margens ~
1·specialmente na esquerda, onde predomina o Salso. A sanga
dos Gomes, tributaria ainda do Areal, tem origem ao N. de
Santa Helena, cte onde rola para S. até sua barra, tem fraca
vegetação. grupada e1n caponetes, distantes uns dos outros;
proxilno a barra corre c1n trrreno alagtadiço; seu 'c urso é
de 12 klms.
6) Caty, vide es te nome. Nasce a O. do ceero das 0atac u1nbas e corre da direcção geral do poente até sua barra no
Quarahy, depojs de um cur so de 37:Y2 klms., marcando em toda
essa extensão parte dos limites entre o mun. de Quarahy e o
dP Livramento. Muitos confundcrn -no com o Sarandy, seu
eo nfluente e cujo ponto ele reunião fica a 2 klms., antes de
assin1 reunidos se lançarem no Quarahy. Nos trabalhos da
C. O. G. B. seu curso está calculado en1 40 klms. e é considerado cm alguns desses trabalhos corno tributarjo do Sarandy,
e• em ou tros como tendo sua emhoccadura no Quarahv P
1·ecebendo as aguas daquelle.
O aff1uente djrecto do Ibicnhy, no n1u1i. em apreço, é o
1birapuitan, que marca partr dos bmites con1 Livramento e
1em ali os seguintes tri-butarios :
a ) Chapeu, arroio, contra-vc1·tente do Oaty, nasce a L. do
cerro das Catacumbas e corre na direcção geral NE., em um
rercurso de 22 klms. até sua fóz. Tem vegetação em ambas as
margens. Marca err1 toda sua ex tensão parte dos limites entr.e
Quarahy e Livramento.
b) Resl'inga, a1·roio, nasce na Oochilha de S. L-laphael e
corr(· para N. e depojs se inflecte para NE. até sua barrà; serve
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de limite entl'e Quarahy e Alegrete: funcção essa que tambem é
desempenhada pela sanga do Salso, que avoluma suas aguas
pela m. e. ; a partir do ponto em que se in flecte para NE. é
orlada de n1atto em ambas as margens ; seu curso é de 18 klms.
e) Pay Passo, vide este nome.
d) Inhanduhy, vide este nome.
Clima - Estando o mun. de Quarahy situado na zona
te1uperada quente, possue; por isso um excellente clima, como
observa Rosendo Wagner, no Relatorio apresentado ao intendente municipal, dr. José Conrado Wagn er, om 1919.
O município de Quarahy que é parte integrante do
Estado do Rio Grande do' Sul, pertence ao 5. 0 Di stricto Eleitoral,
faz parte da diocese de Uruguayana, é séde da comar.c a de seu
nom e e e constitujdo por 3 districtos administrativos e igual
numero de judiciarios: 1.º Quarahy, com 11.402 habitantes,
õreado pela lei lJrovincial n.º 442 de '15- 12- 1859 ; 2 . Inhancluhy, com 1596 habitantes e 3.0 S. Raphael, com 1712 hab.
O actual territorio do mun. de Quarahy, pela divisão
administrativa de 1809, pertencia á zona comprehendida na
vasta fronteira de Rio Pardo.
O movilnento rlo registo civil no a nuo de 1922 foi o
sC'guinte :
0

P opulação

!Nasciment.. j

Obitos

14770

150
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j Casamentos 1 Natalidade 1 Kupcialid.

1

24

1

10,15

1

J

1.62

Mortalidade

5,14

Sendo a área do mun. d~ 3177 klms.2 tt dons idade da popu laçã.o era em 1922 de 4,64 por klm. 2.
Como· materia de inf orrnação vamos dar O"m seguida alguns dados sobre a população encontraria neste mun. em diversos r0ccnceamentos :
Em 1890
Districtos 1

l .º
2.º

3.º

1

l

Somm a .. 1

Homens

2595
856
699
4150

1

Mulheres

1

2444
855

1

639
3938

-

1

Total

1 Analphabetos

5039
1711
1338
8088

1

l
1

1

3563
1312
1055
5930

1

Extrangeiros

203

112
12
327

Pelo recenceamento de 1848 a po pçulaçü.o do municipio,
então simples districto, era de 2963 habitantes. Pelo censo de
1872, foram encontrados 4450; em 1900 se elevaram para 11A~37.
O mun. figura entre os que não ten1 prestado informações sobre a estatistica das habitações. Segundo Ort. Far. a
•
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cidade, crn 1886, contava 277 predios, que se elevaram para
389, em 1889 ; para 439, em 1900; para 515, em 1910 e para
616, em 1913.
O Relatorio da Repartiçã o de Estatís tica do Estado para
o anuo de 1918, consigna 900 predios para o mun. , quando tal
numer o ora sóm ente dos predios u rban os, con forme se vê do
H.elaLori o municipal apresentado em 1919.
Muito tem difficultad o o desenvolvim en to predial o elevado preço do material de constru cção, esp ecialmente da
n1a deira.
Não ha tambem informa ções sobre o n umero de vehiculos
ex is tentes no mun.
A população pecua ria do Mun . calculada em 1923, foi
a seguinte :
Especie

Quantidade

Valor

Bovinos
Equinos
Muares
Suinos
Ovinos
Caprinos
rr otal

150.000
18.000
3.000
4.200
260.000
1.000
436.200

16.200 :000$000
1.170 :000$000
300 :000$000
138 :600$000
5.720 :000$000
10 :000$000
23.538 :600$000

,.

~

En t re os diversos p roductos agricolas do mun. figuraram
na safra de 1923-1924, milho , feij ão, arr oz e batata ingleza,
r esp ectivam ente, com 1.000, 400, 40 e 60 toneladas.
No quadro da tributação territorial do Estado em 1921 ,
Quar ah y :figura entre os municípios do 4.0 grupo, isto é, entre
os que tem ár ea de 300.000 a 400.000 hectares, da seguinte
rorma:
Numer o de proprietariosl

Area em hectar es

Valor venal

Valor medio

1.488

3 17.636

3'/ .156:200$

116$977

A r eceita e desp esa do mun. em 1921 foi a segu inte:
··-

Saldo de
1920

-

Despeza.

Receita
Total
Ordinar ia 1 Extraordin.

Ordinnria.

Extraordin.

258:755$

30$

Total

Saldo
para
1922

258 :785~

. . . .

1.318$

239:841$

16:444$

257:603$

•

Vias de communicação - Os cursos d 'agua que banham
o rnun. n ã o sã.o ahi navegaveis. Diversas estradas de rodagen1
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corta1n-no em todas as direcções, salientando-se as que ligam
a séde ás cidades de Livramento, Uruguayana e Alegrete, com
muitas ramif'icaçõ~s. A J1rimeira se estende para NE., parallelamente á sanga do Salso, cortando todos os tributarios
da m. d. desse curso d 'agua; atravessa. a Cochilha. de Santa
Helena , deixando ao S. a fazenda desse nome e ao despontar
o arroio Salsal, o viandante vê a.o N. o cerro dos Bois, que se
ostenta sobranceiro em seus 200 metros de altitude, só encontrando ri\'aes nas elevações das cercanias das Trcs Vendas,
onde ha altitudes de 250 metros. Proseguindo a estrada faz
uma inclinação para SE. e corta pro:ximo ás nascentes as
sangas do La.geado .e do Empedrado e o arroio Quatepe; ahi faz
uma inflexão pr.onunciada para SSE. e passando o Caty, penetra no mun . de Livramento. Sua extensão é de 132 klms.
dos quaes 48 em territorio quarahyense, toda em corredor aramado em ambos os lados.
A E strada de Uruguayana, parte de Quarahy, rumo de
NO. , córta o Quarahy Mirim logo abaixo da sanga que desce
do Posto Branco e depois de deixar os celebres cerros de Jarau
a KO. e de atravessar a sanga do Matta Olha, passa sobre o
Garupá, n o Passo do Puy e penetra no mun. de Uruguayana,
tendo feito um percurso de 33 klms. pou co ma.is ou menos.
Sua extensão total é de 119 klms.
Estrada de Alegrete - Quem sáe de Quarahy para Uruguayana ou Alegrete, percorre mil e poucos m etros por. uma
unica via, que depois se biparte - o grande ramo que se
dirige para NO., conduz á Uruguayana, e é a estrada acima
citada, e o que se estende para NE. , leva á Alegrete, depois de
cortar os arroios Mancarrão e Quarahy Mirim, entre os quaes
marca parte dos limites do 1.0 e 2. 0 d.istrictos o vae depois
passar sobre o arroio Inhanduhy e penetra em seguida n o
territorio alegretense, depois de uma extensão de 54 klm s. em
territorio quarahyense; sua extensão até Alegrete é de 166 klms.
Do ponto em que corta o Quar.ahy Mirim, j u nto á foz da sanga
dos Botões, parte uma ramificação para NNE., até a fazenda
do Puy, onde se llga com a estrada de Uruguayana ; esse ramo
desprende um galho que passa o Garupá, no passo de Santo
Izidro o vem se ligar á estrada de Alegrete; ainda desta estrada
e das pontas da sanga dos Cachorros, parte uma ramificação
que se liga á estrada de Livramento, por m eio de outros galhos,
que servem o 2.0 districto. E' tambem importante a estrada que
corre ao longo da Cochilha de Japejú e córta o 2.0 e 3.0 districtos
de N. a S., desprendendo diversos ramos para O. e L.
A estação do telegrapho em Quarahy, que é de 4.ª classe,
dispõe de 2 appar.e lhos Morse simples e pertence ao 18.0 Districto Telegraphico, com séde em Porto Alegre .
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Em 1923 transmittiu 4290 telegrammas com 91.300 pa.
lavras e recebeu 4560 con1 93.855 palavras.
A recejta foi de 17 :466$138 e•a despeza de 9 :724$339. A
renda do serviço official attingiu a 9 :688$911.
Em 1923 existiam no mun. 15 estabelecimentos de ensino ,
sendo um collegio elementar, 11 escolas subvencionadas pelo ·
Estado e 3 escolas municipaes.
Eis um quadro sobre a instrucção no rnunicipio:
PoptLlnçM
do município

População
escolar

Alumnos
mat riculad.

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 hab.

Alumnos
matr. por
1000 bab.
.

14.710

3060

809

208

Alumnos
matr. para
1000 em idade escolar

Alumnos
mat'r. em
relação a
area do
municipio

261

0,3

..

55
1

Pelo quadro acima se YeI'ifica que o mun. occupa en tre
seus irmãos o 51. lugar em numero cte alumnos matriculados
em relação á população municipal e o 52. 0 e1n relação a área
superficial do terri t.orio.
'
I mprensa - São estes os jornaes que sabemos terem
ido publicados no mun. em apreço:
Voz do Povo) em 1882 ; I mparcial) de 1882 a 1883 ; Popular)
no ultimo anno citado; não conseguimos saber quando. deixou
de circular ; Echo de Quarahy) de 1884 a 1885; Baptistense) que
circulou ern 1887, Situação, em 1888; Bouquet, de 1888 a 1892;
J~cho do Povo, de 1890 a1891; Caradura, Pro letario e Quarcihyense, que circularam em 1891. Houve depois um longo
interregno, causado pela r evolução federalista. Só depois de
termin ada esta appareceu o Commercial, em 1895 e n esse mesmo
anno a Fro nteira que circulou até 1896, anno este em que
uppa.reccu o Fµ,rrapo, de vida ephemera, como todos os outros.
Em 1902 eram publicados no Quarahy 2 jornaes - a Conquista
e Fronteira, que depois desappareceram. Em 1908 surgiu o
]Jrimeiro numero do Cidadão) bi-semanal; em 1920 a Fronteira,
semanal, segun do desse nome. Estes tres ultimas citados continuam a apparecer até esta data.
Existe no Quarah y o Cine 'T'heatro Rio Branco.
O rio Quarahy, que marca os limites de nosso paiz con1
a Republica Oriental do Uruguay, é formado por 2 nascentes
principaes, que descem da Cochilha de Haedo ou Sant'Anna,
no município de Livramento. São ellas o arroio Espenilho,
conhecido em sua origem pelo nome de Capão do Inglez 'Segundo os trabalhos da O. O. G. B. e que d.esce dos Galpões, com
matto abundante em am.bas as mar·gen s, até sua confluencia
0
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com o Invernada, entre os passos da Sepultura e da Lagôa,
depois de um curso de 52 klms. em leito pedregoso. Nasce
entre os m arcos 44 e 45, hoje conhecidos por marcos dos Galpões e da Meia Agua, plantados ambos sobre a crista da Cocbilh a de Sant'Anna.
Cunha Lopes, DOP. e o C. Eng., calculam o curso do
aTroio em apreço em 40 klms. Coi. e Nie. avaliaram em cerca
de 3.8 e dão-lhe con10 sua nascente principal o curso d'agua
que denominam - Chico , com origem a NO. do marco 46, plantado na crista da Cochilha de Haedo , conhecido por Barrios e
como seu tributario registam o Capão do Inglez, acima r.eferido .
O outro galho formador do Quarahy é o arroio Invernada,
que nasce n o marco 49 ou do 1\!Iassolter , como é hoj e conhecido
e que está plantado sobre o nó formado, pela Cochilha de I-Iaedo
e de Belem, conhecida tambem por Cochilha Negra. O Invernada, marca desde sua nascente princjpal a tó a confluencia com
o Espenilho, os limites entre o Brasil e a Republica Oriental do
Uruguay. Em alguns trabalhos antigos sobr~ este Estado apparece as vezes com o n om e de arroio Maneco. Seu curso, segundo a O. C. G. B. é de 37 klms. sempre mar geado de matto
regular. Recebe pela m . d. o ar roio dos Moirões - no mappa
do C. Eng. está escripto Mourus, e1'radamente - formado pela
confluencia do rrrilha e Florencio. Este nasce junto ao marco
47, plantado na crista da CochHha de Haedo, tambem conhecido por marco do David, nome que certamen te tirou de João
David, antigo proprietario de uma fazenda localisada nessa
região. O C. Eng. altera o nome deste marco, chamando-o da
Officina; o curso do arroio em referencia é de 19 klms., tendo
matto grosso em ambas as margens e en1 toda a sua exten'são.
O Flôrencio nasce pr oximo ao marco 48, plantado na crista da
Cochilha de Sant'Anna ou Haedo e conhecido hoj e por marco
do Serpa - o C. Eng. escreve Serra - tem matto regular em
arnbas as margens; seu curso é de 15 klms, aproximadamente ;
corre sempre, como todos os demais acima referidos, na direcção SE.- ONO., em leito profundo.
A confluencia do Espinilho com o Invernada, forma um
grande rincão outr'ora conhecido pelo n om e de Rincão do
Artigas e hoje por Campo Osorio, onde foi sacrificado em
24 de junho de 1895 o inditoso almirante Saldanha da Gama.
Nos trabalhos da C. C. G. B. o Campo Osorio está locali sado entre os arroios Moirões e Invernada.
Os tributarios da m. d. do Quarahy são, alem dos já mencionados na Hydrographia do II_lun. deste non1e, mais os
seguintes:
Sarandy, Camoatim,, - Caguate, Capivary, Guapitang,u i,

vj de estes nomes.
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Sanga do Salso, que desde da Cochilhade Pay Passo, rumo

geral do S. Proximo a fóz se biparte para assim se lançar
no Quarahy, formando desse modo uma ilha, semelhante á
do Guapitanguj.
O Quarahy corre a principio de SSE. para ONO., até a
fóz do Oamoatim, ahi se inflecte para O. até receber o Guapitanguy, ponto em que faz uma forte inflexão para SSO. até
a barra do Tres Cruzes, retomando d'ahi para baixo a direcção
primitiva até se lançar no Uruguay, junto ao povoado da Barra
do Quarahy aos 30° 11' 12" de lat. S. e aos 14° 29' 20" de long. O.
Rola sobre leito de pedra, em geral baixo; depois da fóz do
Caty, augn1enta dr volume, chegando sua largura a 70 ·metros
pr.oximo á cidade de seu nome.
Coi. e Nie. dão o Quarahy como formado pelos arroios
Capão Inglez e Quarahy Chico, já referidos, supprimindo assi1n
o Espinilho e dão-lhe como tributario o Invernada. Os autores recem cita'dos calculam o curso do Quarahy e1n cerca de
217 klms. a partir da confluencia do Espenliho com o Invernada; DOP. calcula em 215; Cunha Lopes, Jannasch e o C.
Eng., em 210 apr·oximadamente; W. Men. em cerca de 220.
Existem no Quarahy os seguintes passos: ela Lagôa ou
dos Vargas, do Santinho ou Curtino, o C. Eng .. escreve Saltinho,
do Ricardinho - no m1rn. de Livramento; do Oaty, do Pintado ,
este tira o nome de um tributario da m. e.. do Baptista, dos
Lemos, dos Ladrões, do Silveira, no n1un. de Quarahy; do
Juquery, do Ramos, do Cerrito, do Leão; da. Cruz, do Pay Passo,
no mun. de Uruguayana.
Ainda com o nome de Quarahy existe utn arro.io tributario
do S. Domingos no m~n. de Guaporé, nasce na divisa desse
mun. com o de Passo Fundo e corre de NO. para SE., em um
percurso de 12 klms. até sua barra.
QUARAHY CHICO - Palavra hybrida e. quarahy (s .
guarani) + chico (adj . h espanhol). Assim Camargo, Coi. r
Nie., Varela,) Oct. Far., Resende) denominam o tributario do
Uruguay, tambem conhecido por Quarahyzinho. Gay~ deu
aquelle nome ao Quarahy Mirjm, affluente do Quarahy. Coi.
e Nie. tan1bem denominaram Quarahy Chico á vertente qu''
brota proximo ao marco do Barrios e que os referidos autores
consideram como galho principal do Quarahy.
QUARAHY ~1IRIM c. quarahy-mirim, ar.r oio dos buJ·acos.
Arroio tributario do Quarahy. Nasce a O. das Tres ·vendas
no mun. de Quarahy, a cerca de 250 metros de altitude, na
OochiJha de Sant'Anna e rola correntoso para O. até sua fóz ,
depois de um curso de 551;2 klms., segundo o Mappa do 1llunicipio de Quarahy. Nos Relatorios da C. C. G. B. figura com
58 klms ..' de curso.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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Depois de 12 klms. de curso principia a apparecer matto
cní amhas as margens até a: fóz; corre entre. ribanceiras, por ser
o leito-cavado em cochilhas e entrecortado por pequenos saltos
itaipavas - que impedem em absoluto a navegação.
Entre outros tributarios da m. d. se salientam:
a) Sanga dos Ratões, correndo de NNE. para SSO. cm um
percurso de 3 klms., no 1.0 districto e cuja fóz fica proxima
ao ponto em que da estrada de Alegrete se desprende nm ramo
que se liga á de Uruguayana, na fazenda Puy.
b) Sanga do Ferradorr, correndo na mesma direcção da
precedente em u1n percurso de 3 klms.
e) Sanga Grande, nasce a L. do Posto Branco e corre para
S. em urr1 percurso de 6 klms·.
d) Sanga do N handuvay, nasce por diversos· galhos ao
S. dos cerros de Jarau e corre quasi em linha recta , na direcção
S. até sua fóz depois de um curso de 9 klms. tendo matto em
ambas as margen s, especialmente na esqu erda até 3 klms, acima
de sua barra. O galho oriental desce de 2 capões proximos
ao mais alto dos cerr.os acima T'eferidos.
Entre os tributa.rios da m . e. figuram o Mancarrão, que
nasce junto á estrada de Sant'Anna e ao cerro dos Bois e corre
na direcção geral de O., recebendo diversos tributarios, com
matto forte em ambas as margens, até 9 klms. acima de sua
barra ; seu curso é .de 26 klms., segundo o Mappa do Municipio
de Quarahy. No Relatorio desse municipio , relativo ao anno
de 1919, figura com 40 klms. de extensão. E' tambem conhe-:
cido por Baiquay, vide este nome. O C. Eng. escreveu Mancarricão.
QUARAHYZINHO - Palavra hybrida e. Quarahy (s. guarani ) + zinho (suf. dim portuguez). Assim DOP. regista o
nome do Quarahy Chico, tributario directo do Uruguay.
QUATEPE - alt. caatapé, vide este n ome. Póde ser tambem cor. quati-pé o camin_h o do qua ti.
Arroio, nasce ao S. das Tres Vendas, na Cochilha de
Sant'Anna, a cerca de 250 m etros de altitude, na divisa entre o
t. 0 e o 3.0 districto de Quarahy e corre na direcção geral de
80. até se juntar com o Salsal, para assim formarem o Areal,
<lo ·q ual é a nascente principal; seu curso até esse ponto é de
22 klms.; é orlado de matto en1 ambas as margens. No principio do seculo passado era conhecido por Ca:atapé, conforme
se vê da concessão de sesmaria feita, em '1811 ~ a João Pereira
:Monteiro.
QUATY - c . .qua-ti, (riscado, que tem riscos ou sulcos,
y, agua, rio. O rio <lo quati.
cm alluzão ao rabo do quati)
O quati é um pequeno mamífero, pertencente á ordem dos carnívoros da familia súbursos ou procyonjdeos, de que ba duas
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especies: quati de bando ou quati de vara, como é vulgarment<'
conhecido (Na su a socialis) e quati mondeo (N asua solitaris).
Este, segundo Gliesch, ,,não é senão o macho velho da. mesmn
especie, que vive desgarrado da vara." Max . 1l1aciel, assinl
descreve as duas especi es: ,,Os nossos quatis (nasua) exhiben1
cabeça analoga á da raposa, com enorme focinho pontudo; a
cauda é longa e aureolada de auneis escuros alternados; n ão
tendo os quatis solitarios, vulgo rr1undéo, as pintas brancas
no nariz, a ssemelhando-se no mais aos outros.':
Com o n om e de quaty existe um l!equeno curso d ·agua,
qu e se lança no Cambayzinho, no mun. de São Gabriel.
SABOYATI - Está assim cscripto o non1e do Cebol.aty
no Mn.ppa de. Chagas Santos. ·
SACARIBu - c. ça.ca-r-ibu, ol h o d'agua transparente: Yertente de agua clara ou crystalina. Pequeno arroio Lributario
da lagôa Saquarema, mais conhecida hoje por Mangueira. g sse
cur so d 'agua é tambem denominado P edro Martins.
SAICAK - corr. iça-y-can, o arroio do tronco secco.
Vide Saycan.
SAIQUY - corr. i ça-y-qui, o a rroio da arvore da Chuva.
Arroio tributario do Santa Cruz corre de SSE. para NNO. em urr1
percurso de 3 klms. servindo em toda essa exten são d e limite
entre os municípios de 'I'aquara e S. Francisco d e Paula.
SA.MBURA - corr, ça-:bora-á, o colhido dentro do olho ,
o que se retira do centro ou do interior (T h. Sampaio). Rspecio
de cesto feito de cipó, em que os pescadores conduze1n a iscu.
Existem tambem feitos de taquara, para conducção de flôres,
fructas e até d e aves. Quando o vocabulo em. apreço significa.
a comida das abelhas, isto é, o polen das flôres, é corr. de
teborá, o que vae ser m el. (B. Caetano). ·
Nom e d e um logar no mun. cte S. Borja.
SANANDU.VA - alt, de sauva, qu e é corr. de iça-yba.
a formiga das plantas, i sto é : que ataca as plantas. Non1"
vulgar da Oecodoma cephalotes. Povoado 1 séde d o 4.0 districto
municipal d e Lagôa Vermelha , creado por acto n .º 42~ d e
1.0 - 11- 1907. Sua população em 1922 era d e 4661 almas e
sendo a área supcr.fic.ial de 832 klms. 2, a m edia dos habitantes
era, portanto de 5,6 por klm.2. Existe ahi o impor tante nuclen
colonial de seu nome, f undado em 1.0 d e j ulho de 1902. Sua
apreciavel producção agrícola é exportada p ela estrada de · rodagem, que o liga a ,e stação de Erebango e á de E rechim,
passado p elo p ovoado dest e n ome, em um p ercurso d e 36 klms.
SAPÉ - corr. eça-pé, ver camin ho, alumiar ; gramínea
d e que se fazam fachos (Th. Sampaio) . E ' a saccharum Sapé
de Saint Hil. Segund o Florencio Vera, é a voz u sada para
espantar o gato .
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Linha colonial no mun. de Venancio t\yres .
SAPUCAIA - corr, çapucai, s . grito, v oz: A çapucaí, eu
grito ; uruguaçú çapucaí, o canto do ga llo. P óde ser tambem
çapucaia, s . o gallo, a gallinha: çapucai a nheénga ramé, de
madr ugada, ao cantar ao gallo; ça,pucaia çopia oa,me, gallinha
poedeira; çapucaia roca, gallinheiro.
Pelo n om e Sapucaia é tambem conhecida uma arvore da
fan1ilia das Myrtacea s (Lecytcs ollaria) , a qual, como ob serva
Al. Pinto, ,,é uma das celebres a rvores d o Brasil p ela singularidade d e seu fructo, que se a semelha a um coco de f órma
oval, com um resalto annular, que naturalmente dá abertura
ao fructo. :'
A1·roio tributar ia do Cahy, nasce n o mu11. de Grav atahy,
a O. do morro ItacoJomy e c orre para o occiden te; passa sob o
leito da via ferrea entre a esiação de seu n om e e a d e Canôas
e marca os li1nitcs do mun. ond e nasce, c om os de S. Leopoldo,
desde a barra do urroio do lVloinho até sua emboccadura; seu
curso é segundo o Mappa do 1Vlttnicipio de S. Leopoldo, d e 191/2
klms . DOP. dá-lhe apenas 10 klms. e o fi gura nasc endo no
1nun. de S. Leopold o; Selbach., m enciona sua origem na divisa
desse n1un. com o de Ura vatah y, cujos liinites figura marcando
em toda a exten sÃo el e seu eurso, que ealcu.l.a em 21 klms.
aproximadamente.
Ainda com o n om e de Sapuca.ia,, cxisLe1n: unia estação
da estrada de f er ro: n o poYoado d o m es1no nome, como ficou
dito, e que é a séd e do 7. 0 dj st ricto m u n ici pa l de S. Leopoldo:
e um morro n esse mun. O district o foi c1·eado por acto 11.º
'114 de 17_ de julh o de 1912, sua populaç ão en1 11~22 era de
1684 almas.
.
SAPOPEMBA - corr. Ç(l.j)ó-peba) ra iz c h ata. cipó C'hatP .
Linha colonial no mun. de Lageado.
SAPYRANGr'\ - corr. ça-piranga) os olhos vermelh os nu
)nflammados. Molestia d e olhos - Blephar ite ciliar. .fo{io
Ribeiro, diz que na lingua tupi a locução sa-piranga ou a ntes
eçá-pirang (isto é, ceça na forma absoluta teça ) que significa
literalmenLe olhos vermelhos ou sanguineo·s. O epitheto pit anga quer dizer: c ôr de sang u e, avermelha do: ol ho s sapiranga,
t epresenta, pois, como dissemos, uma rcdun~ancia p ela repetição de olhos e sá que tem o m esmo sentido ."
~·
Com o nome acilna existe um arroio tributario do Itapuhy
(Rio do Sino) no mun. de S. Leopoldo , nasce a O. do morro
Ferra Braz e corre para S. até s ua barra, d epois de um curso
de 12 k lms. passa sob o leito da v ia fer re a.
Povoado, séd e do 5.0 districLo municipal de S . Leopoldo,
creado em 28 de inarço de 1890; s ua população em 1922 er.a de:
. 5224 almas. Estação do ra1nal f erreo d e rraquara, junto ao
1
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povoado acima referido. Estrada no mun. de S . Leopoldo,
parallela ao arroio citado.
SAQUARAMBú - corr. socorembo, que o é por sua -vez
de çoo.- co-r-yembó, o arroio dos socós.
Antiga denominação da Jagôa hoj e conhecida por Man-,
gueira e t am bem p or Albardão. E' um bellissimo lago e banha
em quasi t oda a sua exten são de N. a S. o mun. de Santa
·v ictoria do P almar. Fica n a costa do Albardão, proximo ao
Atlantico. E 1 n avegavel por embarcações de pequeno calado;
é piscosa e marg:eada por abundan te vegetação e, como observa
Tanc. M ello, um curioso viveiro de bellas aves a quaticas.
Montenegro calcula seu comprimento em 120 klms. por
19, em su a maior larg ura ; Varela em 130 X 12; Tanc. Mello em
120 X6; Jannasch e Selbach, em 105 X 6 ; Cunha L opes e DOP.
em 100 x 6 e o C. Eng. em 100 X 10.
·
SAQUAREMA - c. çocó-rema, o mau cheiro, a catinga
dos socós . Assim Dreys escr eveu o nome da lagôa Saquarambú.
SAQ'U AREMBó Assim alguns .a utores grapham o
n ome da lagôa Saquarambú.
SAQUARUMBó - Assim Si lv . Peix oto, S. Leopoldo e
Varela, g rapharam o nome da lagôa Saquarambú.
SARANDY - corr. çar ã-ti, o rio dos Sarans. Existem com
esse n om e 8 arr oias n este Estado: um delles é tributarío do
Rio Passo F undo no mun. deste n om e, corre de S. p ara N. em
um p er.curso de 20 klms., recebe no inicio de seu curso um
p equeno tributario p ela m. d., segundo DOP. e a Planta da Zona
Colonial. No m appa que acom panha o trabalho de AXO., figura com 4 tributa.rios sendo 2 cm cada margem e com cerca
de 13 klms. .Jannasch o regista correndo de 080. pa ra NE. em
um percurso de 19 klms. aproximadamente; Selbach o figura
correndo para L. até r eceber o t ributario da m . d . e d 'ahi para
N. até sua fóz e calcula seu curso em 22 klms.
'
O outro Sarandy, 1nais conhecido hoj e p or A renal e
outr'ora por arr oio das Canoinhas , conforme se vê da concessão
de sesmari a feita, em 1799, a Bernar do Cardoso, é tributario do
·vaccacahy, n o mun. de San ta :Niaria; corre a principio na
direcção geral NNO.-SSE . e depois se inflecte par a L. e con::;erva essa direcçã o até se lan çar no Vaccacahy, seu curso é
de 41 klms., segundo DOP., Selbach, calcula em 60 e o figura
nascendo a o S. ~o leito da via ferrea P. A. U. sob a qual passa
proximo á estação da Bocca do Monte, confundindo-o assim
com o F ereiro, seu tributario. Coi. e Nie., calculam o curso do
ar.roio em apreço em 45 klms. Conta entre os tributa-rios da
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n1argem direita o Ferreiro e o Passo da Areia, correndo ambos
de N. para S., o primeiro com 11 klms. de curso e o segundo
com cerca de 13, e pela m. d., recebe o 'raquara, com 25 klms.
de curso e que tem origem na lagôa da Larangeira e corre de
NNO. para SSE.
O terceiro arroio com o nome de Sarandy, é tribuLario do
Cambahyzinho, no mun. de S. Gabriel ; o 4.0 , rega o mun. de
São Louren ço, segundo Oct. Par ., não conseguimos identifica-lo;
o 5.0 , é tributario do Caty, com o qual muitos confundem-no,
a differença, porém, entre. ambos, é bem notavel: o Caty é
contravertente do arroio Chapeu, nasce, portanto, na divisa dos
municípios de Quarahy e Livramento, e o Sarandy tem origem
n este ultimo mun., a cerca de 6 klms. ao N. dos limites citados,
segundo DOP. e 24, segundo Selbach, que o figura correndo na
direcção geral de O. até sua confluencia com o Caty, depois
de um curso de 56 klms. Essa extensão tambem lhe é dada
pelo C. Eng. DOP. a calcula porém, em 25 klms. apenas e
Cunha Lopes, em 11 aproximadamente, por. se ter utilisado,
sem duvida, das info rmações de Coi e Nie. DAS. o menciona como tributario directo do Quarahy, erro em que incorrem
outros autores, levados, certamente pelo facto do arroio em
referencia reunir suas aguas ás do Caty a cerca de 600 metr.os
da barra deste .
Nos Relatorios da C. O. G. B. figura com 44 klms., quando
fajputario do Oaty e com 63, quando o fazem se lançar no
Quarahy.
E' orlado de matto em ambas as margen s, ahi , porém,
não se encontram madeiras de lei, isto é, propria.s para construcção ou obras de marcenaria e sim sómente parà combustivel.
O 6. 0 arroio Sar andy, é tributario do Ibirapuitan, nasce
na Cochilha de Japejú e corre em leito raso, ornado de matto
en1 ambas as mar.gens. E' mais conheoido por Sarandy dos
Ribeiros e já foi outr'ora, segundo Oct. Far., denominado
Itaca1nbuzi. Encontramo-lo mencionado em 1814, na concessão de sesmaria feita a Balthazar Machado de Souza, como
Sarandy, simplesmente.
O 7.0 é tributario do Jaguarão, segundo Camargo, repetido
por Varela, Oct. Far. e pelo autor da Monographia de Jaguarão .
Não nos foi possível identificar esse arroio.
O 8.0 finalmente,~ é tributario da Lagôa Mirim, segundo
os trabalhos da O. C. G. B., que dão sua barra ao N. do pontal
de S. Miguel.
7
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SAYCAN - O mesmo que Saican, vide este nome. Arroil)
tributario da m. e. do Santa Maria, no mun. do Rosario, nasce
na Serra do Oaverá, a cerca de 200 m etros de al titude e rola
para NNE ., passando sob a via fer.r ea a L. da estação de seu
nome. Mon ten egro o m encionou como desag uando na m. e.
elo Ibicuhy, inc orrendo a ssim em e~ro, e calculou seu curs o
em 65 klms. dos quaes , segundo o n1esm o autor, 30 se prestan1
a navegação. Rola vagaroso, em terreno baixo; suas aguas
são pardacenlas e suas m argen s alagadiças. Coi. e Nie., DOP.,
Cunha Lopes e Jannasch, tambem calculam o curso do Saycan
em 65 klrns. ; o C. Eng. em 50; Selbach, em 60; Resende em 35.
Pela denominação a cima são c'onhecidos os campos (ríncão de 111 legoas ) da Ooudelaria da Fazenda Nacional de
Saycan ; nma estação da via ferrea P. A. U., a 87 m etros sobre
o nível do mar e inaugurada em 22 de dezembro de 1907, e
um p ovoado no mun. do Rosario, séde da Ooudelaria referida
e do 3. 0 districto administrativo daquelle mun. , creado por
acto 45, de 5 de agosto de 1897; sua população em 19~2 era
de 1832 aln1as.
SEBOLATY - Assim S. L eopoldo, Gay e DAS., grapharamo nome do Cebolatv.
SINI1\1Bú - corr. çoo-nynbú, o animal que cospe. Reptil
verde do gener o jguana, cuja carne é 1nuito apreciada. Denominação de dois arroios -· um é tributario do Rio Pardinho,
no mun. de Santa Cruz, corre de N. para S. em um p ercurso
de 30 k.lms.; Selbach, calcula em 26. Na sce a pouco mais de
300 metros de altitude e deslisa em seguida em terreno variando
entre 300 e 200 m etros sobre o nivel do mar, baixando par.a
cerca de 100 nas proximidades de sua fóz. E ssas continuas
varia ções de altitude, fazem-no descrever em seu curso quasi
uma linha r ecta. O outro é affluente do Oahy, no mun. de
S. Sebastião do Oahv.
TABAQUÃ - c. taba-qua, o buraco -da ald.eia.. Está
assim registado o Oamaquam do Sul na conçessão de sesmaria
feita , em 1792, a Matheu s Simões Pires.
'l1ABATINGA - c. taba-tinga, aldeia branca . Póde s er
tambem, segundo Th. Sam,paio, corr. taua-tinga, o barro
branco, o barreir o de argilla branca . Assim o C. Eng. escreveu
o nome elo Tabatingahy .
TABA'l.1INGAHY - c. taba-tinga-y, o rio da aldeia ou
do barro branco. Arroio tributario do J acuhy, no mun. de
Rio Pardo; nasce por 2 galhos ao N. do cerro Agudo, do lado
occidental da estrada que liga Rio Pardo á ~ncruzilhada e
corre para NNO., cm leito estreito e barrancoso, margeado
u
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d e matto pelos dois lados, até sua fóz, depois de um curso que
DOP. e Jannasch calculam em 17 klms.; Cunha Lopes, em 11 ;
SeLbach, em 26; o C. Eng., em 35 e nos trabalhos da C. C. G. B.
figura com 58 e tendo como tributarios a Sanga do Fernandes,
co1n 5 klms., a do Pantano Grande, co1n 8 e a Funda, co1n 3.
DAS. o menciona con10 tr.ibutario do J aguarão e DOP. o localisa no mun. de S. J eronymo , por determinar er radamente
a s divisas desse mun. com o de Rio P ardo.
rrABArry - e. taba-ty, o rio da aldeia. Den ominação
da,da ao actual Comandahy, antes de 1722. E' o Yguarape dos
Jesuítas (mappas de 1722 e 1732) e o Itapua, dos hespanhoes,
em 1759.
rrAÇÁ - lista raio etc. Quarací açá, raio de sol que entra
por u1na fenda. Cousa atravessada: Curuçú raçapába, o braço
da cruz. Taçapába, travessa. P equ eno curso d'agua, tributario do arroio Grande no mun. de Cachoeira.
TACAPIO - Reyes dá esse nome a um pequ eno tributario do Caverá e a este chama Carrera.
TACUARI - Assim H il. Ribeiro, graphou o nom e do
rio 'raquary .
TACURú - a!t. 'itacuruba, que é e. ita-curuba, ped ra
a spera ou granulada; especie de p edra preta e porosa. No
Estado de S. P aulo chamam tacurú, um fogão improvisado,
com tres pedras ou tijolos. (A . Amaral).
Banhado no inun. de S . Gabriel, á m. e. do Vaccacahy,
tem cerca de 25 klms. de comprimento por 7 de laugura.
Selbach, o figura ligado ao banhado Santa Catharina, no mun.
de Santa Maria, tendo assim um perímetr o de 105 k1ms.
Cunha Lopes e Jannasch, tan1bem assim o figuram.
'rAHYlVI - - corr. tagí, o braço ou galho de 1~i o (canal,
furo ).
.

,

Sã.o de Mo·ntenegt o as seguintes e interessa ntes infor1nações sobre o arroio Tahym desapparecido ha 47 annos: ,,Repr esentando papel importante n o regimen das aguas das lagôas Cayuva e Flôres, como canal de descarga, merece que se
recorden1 em seu s detalhes . as cau sa s que o fizeram desappar.ecer e que tanto tem prejudicado os campos de criação
marg1naes .
Em 14 de n ovembro de 1878, uma chuva torren cial, verdad eira avalanche, desabou sobre o districto de Tahym , no
mun. do Rio Grande; as aguas das lagôas Flôres e Cayuva
çrcsceran1 de maneira descommunal, attingindo em poucas
7*
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horas a 4 melros acima do nível ordinario, ligando-se em al-·
guns pontos com a- Mi rim .e cobrindo quasi todo o terreno
elevado que as divide.
Algumas familias moradoras nas proximid ade~ foram
victimas da inundação, entre ellas a do cidadão José Fernandes
Cardoso, composta de esposa é 8 filho s menores, que foi colhida pelas aguas e desappa recera1n na voragem.
Grande quantidade de gado vaccum, cavallar e lanigero
f oj arrastada pelo turbilhão, que rolava campo fóra em inedonha violencia, destruin do, arrancando tudo que encontrava
em sua passagem devastadora.
Cessan do a chuva na madrugada de 15, violento SO. co1ncçou a rep resar as aguas das lagôas, cujo nível no· entanto
baixou rapidam ente sob a acção combinada do sol e do ven to;
no dia 18 grande quantidade de areia, vasa e troncos de arvores,
ar 1·astados pela corrente, já obstruía a entrada do escoadouro
que dava origen1 ao arroio o propriamente dito, que desde esse
di a não . foi mai~ , aliT~: r ntado pe,los doi s lagos.
.
A acção dos ventos sobre os vastos areiaes que cobrPm
grande parte daquella região, obstruiu totalmente o leito do
arroio em pouco m enos de 8 annos e ·hoje as proprias arvores
que cresciam ao longo do antigo curso estão cobertas pelos
comoros ali formados, alguns dos qnaes attingem a 16 metros
de altura.
O arroio 'Tahym tinha a sua origem na m argem occidental da lagôa do Flôres; corria na direcção de E. p ara O.
e com um percurso de 6 klms. lançava-se na Lagôa Miri:rri
aos 32<> 32' 00" de lat. austral e a 9° 28' 9" de longitude (m eri dional do Rio de Jan eiro ), formando assim um canal de ligação
entr e os dois lagos.
Na estiagem a profundidade era de O,m80 nos passos e
de 1,m50 a 2 m . no resto do curso ao longo do qual erguiam-se
barrancas de 2 m . de altura , sustentadas pelo entrelaçamento
das raizes do arvoredo baixo e rachitico que crescia nas margens favorecid o pela humidade.
Durante a época das cheias, se1nprc occasionadas pelas
chuvas, o nível das aguas subia a 4 e 5 m etros e de 1 a 1,m5Q
nos passos, espraiando-se até fóra da matta carrasquenha ;
nessas occasiões o arroio dava entrada a hiates' que subia1n
cerca de 5 klms, alem de sua f óz. Depois do soterramento do
arroio, que, como dissemos, formav.a o canal por onde se
escoava o excesso das aguas das duas lagôas, qs campos circumvisinhos ficaram inutilisados para a industria pastoril , eru
consequencia do r epresamento das 1aguas, que, não en.con -.
trando sahida durante a época das chuvas, alagam esses ca.1n-
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pos. onde em lempos anlcriores ge ostentavam soberbas
pastagens que tornavam o districto um dos mais prosperos
do mun.
Hoj e as duas lagôas estão cercadas p or terrenos cnchar~ados11 formando em todo seu perimetro uma cinta de 6 a
8 klms. de banhados transita veis e cober.tos de macega .
Desses banhados formou-se um pequeno corr.ego que se
<lirigc pa.ra a lagôa Mirim, ao qual os moradores da localidade
deram o nome de Figueira Torta, devido a uma arvore dessa
espeoie que existe junto á sua fóz. ' Essa pequena sanga,
porém, não póde dar vazão as aguas das duas lagôas, em consequen cia do nível superio r do seu curso em · referencia ao
das lagôas ; o seu papel restringe-se ao escoamento dos banhados que se formam a oeste dos lagos e isso mesmo durante
a s ch eias, pois secca duranto a maior parte do anno.
O outro pequeno corrego , o Aguirre, formou-se após o
soterramento do 1,ahym, dando escoamento ás aguas do ban hado existente a O. do Rin cão do Tigre, que dista cer ca de
1 klm. da lagôa Mirim."
Com a denominação Tahym, existe um povoado ·no mun.
de Rio Grande, séde do 4.( 0 districto municipal, creado por.
decreto imperial de 24 de outubro de 1832. A população desse
di stricto em 31 de dezembro de 1922 era de 1505 almas. No
recenceamento de 1900, forarn r egistados ahi 1799 habitantes,
sendo 958 homens e 841 mulheres. Com a crea ção do 5.
districto , perdeu o Tahy1n grande parte de sua população e
eis por que hoj e é ella inferjor á de 1900.
rr~~ MBÉ corr . itaimbé, que é c. de ita-aimbé, pedra
aspera, afiada, penedo. E ' mais u sado para designar precipício, barranco alto e cheio de pedras, n os a r roios margeados
de tnattos, como é commum cm Santa Catharina, no Paraná
e n este Estado, especialmente na região elo Planalto , vu lgarm ente conh ecida pelo nome ele Região Serrana.
Arroio tributario do Ibicuhy, no mun. de Sanla Maria,
proximo á S. Martinho, segundo Oct. Far. Logar n o 6. 0 di stricto
de S. Leopoldo, existe ahi uma escola primaria.
rrAil\1BEZJNl-lO - Palavra hybrida o. taünbé (s. guarani)
zinho (suf. dirn. portuguez). Arroio no mun. de
Vaocaria, citado por Oct. Far. Não conseguimos idenlifica-lo.
TAJAÇú - c. taya-açú, taja grande. Tajá é a planta
herbacea da familia das a r oideas, mais conhecida por rrayoba.
(caladium esculentum). Chamam-no tambe1n jarro. Oct.
0
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Par. dá tan1bcn1 essa denominação ao Itajassú, que elle chama
ltajasse.
rrAMANDARÉ - corr. tamandua-ré, o que imita, o que
se assem elha ao 'ramandua. Nome de duas lagôas, uns dellas
fica situada na estancia Carolina, no mun. de J ag uarão e a
ontra n o mun. de Cruz Alta.

TAMAN DUA - corr. ta-mandoara, que, segundo Th.
Sampai o, se con t rae para ta-mandoa, o caçador. de formigas.
Antiga denomin ação de um copão no districto de Mostardas,
em S. José do Norte, conforme se vê da concessão de sesmaria
feita, em 1778, a Anto nio Gom es de Carvalho. Arroio no mun.
de PiraLiny , alg uns autores con fundem-no com o arroio Antunes . Aquella denomin ação existe ha n1ai s de um seculo,
eon f orm e se vr da concessão de sesmaria feita, em 1795, a
Paulino Rodrig ues Chaves Prates e, em 1814, a Francisco de
Son za lVT aia.

Coi . e Nie. e Curi ha Lopes, tambem assim o r egistam.
•

Nasce esse al'roio ao S. da Serra das Asperezas, a cerca de .2 00
lnetros de altitude e p~netra em seguida em terren o que baixa
pa ra 100 n1etr·os, e corre va ga r oso , na direcção geralNNO.- SSE.
a té sua fóz no Piratiny da Orqueta , depois de um curso de
40 klms.
·
Ainda com o n ome de Tarnandua ex istem mais dois
arroios, citad os p or Oct. Fat. : um no mun. da Soledade e que
é t r1butari o do Serrjnha, e o outro no mun. de Lageado , onde
existe com a r eferida denomi n ação uma linha colonial.
r11APEBI - 1\ssim Reyes escreveu o nome do Itapeyy.
r11APEBUY - Está a ssiJn escd pto o nome do Itapevy na
concessão dP sesmaria feita. em 1816, a F eliciano P er eira F ortes.
'J'APl~ CAT c. tape-cai . caminho queima do ; p óde ser
tambern cam inho dos m acacos. Assim Reyes escr eve o n om e
de um afflu en te do Urug u ay, que su pponhamos sej a o actual
Sa n chory.
T1\PECHAI - corr. tapichain, o crespo, o enrugado, o
encaracolad o. Assim S. Leopoldo graphou o n o1n e rlo r io que
Reyes cham ou rrapecai.
TAPEGU'Y - Está assim escripto o n om e do I tapevy nas
concessões de sesmarias feitas, em 1814, a An ton io do Couto
P ereira e a Albin o P ereira Liina ; em 1815, a Floren cio Antonio
de Ar auj o e, em 1816, a .t\ntonio José da Motta.
~r1\PERA corr. tab.-era) aldeia extincta, ruína (Th. ·
Sampaio). ~~ mpt·egado geralmente com o sentido de casa em
ruina.s, abandonada, deserta.
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Nome de 4 arroios - u1n delles é affluente do .1 aguarão,
segundo Cama1'go; repetido p or Varela e Oct. Far.)· o outró
é tdbuta.rio do ·vaccacahy, no mun. de S. Gabriel, segundo
Oct. Far. que cita ainda com esse nome um outro arroio no
n1un. de S. Lourenço, que não nos foi possível identificar e o
outro é affluenLe do Colorado, no mun. de Passo Fundo , rega a
Colonia Alto J acuhy: corre de N. para S. ·em um p ercurso de
7112 klms. Povoação no refer ido mun. á m. e. do Colorado.
Cerro no mun. de Rio Pardo aos 29° 59' 03" 99 de lat. S. e
9° 19' 05" 76 de long. O. Morro em Porto A.legr e; linha colonial en1 Guarani e logar no mun. de rraquara, citad o por

•

· Oct. Par .

'l1APES - e. tab) aldeia, povo ; póde ser Lambem core.
la-pe) na aldeia, n o povoado ou ainda caminho da aldeia. Nome
de uma nação ou tribu selvagem do Rio Grande do Sul, descendente dos 1'apui as ou os proprios Tapuias g uaranisados.
Ha quem os consi dere da estirpe guaranitica.
,, O Ilio Grande do Sul, bella terra disputada e invejada
desde seculos, tem passado sempre por un1 paiz de guerreiros
e grande parte ele sua historia tece-se de gu erras e combates.
Que esta se estendia á altu ra el os m eia.dos do seculo 17, poucos
o su speitaram.
,,Desde 1638 e1n diante é r epetido um nom e, celebrado
en1 todas as Reducções en tre os soldados h espan h oes; é o dos
antigos Riograndenses, dos índios Tapes que occup<lram o Rio
Grande central e oriental. r11 apc tornou-se finalmen Le nome
gcnorico em sentido de militar, oe sorte que tambcm os Guaranis foram nellc comprehendidos." ( T eschauer ) .
Serra dos T apes) é a denominação que toma neslc Estado
uma elas ramificações da Cadeia Oriental do Brasil, que aqui
penetra com o nome de Serra do Tierval e depois do dar pasRagem ao Jacuhy, na parte denominada Guahyba, continua
na direcção geral NNE.- SSO. até a margem esquerda do Camaquarn, ahi se biparte - um dos galhos, sem solução de
continuidade, se estende para O. e o outro se bai xa e deixa
sobre olle r olar a s aguas daquclle 1·io, em cuja margem direita
sr alteia e toma o nome de Tapes) e em seu prolongamento o
de .,.l elleda e se esgalha para SSE. com a denominação de
Serra das Aspereza.s e para SSO. com o nome dr Cochilha das
P rdras Altas .
....\. Serra dos rrapes pertence~ pois, ao systema da do Hcrval,
qne é, segundo j á referhnos, prolongamento da Cadeia Oriental
do Brasil ou Serra do Mar, como evidencia sua constituição
geologica: granitos e gneiss juntamente con1 porphyros antigos.
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Não pertence, pois, á Cochilha Grande, como consta de todos os
livros didacticos adoptados em nossas escolas.
A Cochilha Grande faz parte do Planalto Brasileiro, que
depois de percorrer os Estados de Goyaz, Minas Geraes e Matto
Grosso, se estende para o S., vindo morrer abruptamente neste
Estado. A prova de que a referida Gochilha pertence ao Planalto, temo-la na paridade da constituição geologica de ambos.
O Planalto é de formação posterior á Serra do Mar, é de
origem terciaria, como .attesta a sua formação que é a mesma
de toda a r.egião deste EsLado ,,comprehendida entre ós rios
Uruguay, Ibicuhy, Jacuhy, Gravatahy. Neste vasto territorio,
qualquer que seja o ponto examinado, com ligeiras variantes
locaes, apresentam-se-nos os trachytos, os phonolytos e os b_a saltos. Estes constituem especialmente as rochas características do valle do Uruguay. Gomo póde, pois, a Serra do Mar,
Granitica-Gneissica, mudar bruscamente de direcção transformada em Serra Geral, constituída de trachytos, rochas amygdaloides e gros ?" . (Simch).
Com o nome de Tapes) existe um districto no mun. de
Dôres de Camaquam - o 2.0 , cuja séde é na povoa ção do m esmo
norne. Esse districto que ten1 uma área superficial de 612
klms. 2 contava 2557 habitantes em 1922. O povoado que tinha
em 1914 cerca de 80 predios, onde se aloj avam 400 habitantes,
fica á m. e. da Lagôa dos Patos e no porto de seu n ome, junto
á f óz do arroio Passo Grande. Está ligado á Capital do Estado
por uma linha de navegação, onde é empregad o o vapor
lt1 ontenegro, que sa e de Porto Alegre do trapiche de Edrnundo
Dreher & Cia., todas as segundas feiras e regressa á s quintas
feiras.
Enseada junto ao porto, que offerece excellente abrigo e
onde se r efugiam os navios quando acossados pelos ventos do N.
TAPETUCAI - Assim Reyes escreveu o nome do Itapetucay.
rrAPE\TY - Assim S. Leopoldo) Carnar·go e DAS.) grapharan1 o no1no do Itapevy.
TAPI11 A.NGUI - Assim Gay e DAS. registam o nome do
Itapitanguy. No Mappa Demonstrativo da Linha de Operações
do Exercito I mperial) em 1841 , está tambem assim escripto.
TAPITICAY - Assim Gay registou o nome do Itapitocay.
rrAPFPOOAY - Está a ssim escri.pto o nome do Itapitocay
na concessão de sesmaria feita, e1n 1815, a Sirnão Gonçalves
da Gamara.
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rr.A.Pl'FUCA ·y - Assim DAS. esc1'eveu o nome do Ita.J>itoca.v.
"
TAQUAINCHY - Assim DOP. escreveu o norne do arroio
'raquarachim, affluente do Toropy, no mun. de S. Vicente.
'I'AQUARA - canna ôca. Importante n1unicipio do qual
uma parte está situada na Depressão Central do Estado e a
outra parte no Planalto, na zona geral e erroneamente conhecida pela denominação de Região Ser1·ana. A séde fica na
cidade do mesn10 nome, situada a 28 metros de altitude, no
valle do Itapuhy e á 1nargem esquerda do arroio seu homonimo,
aos 28° 48' 53" de lat. S. e 70° 34' 32" de long. O. Foi fundada
0m t846, com o estabelecimento <los primeiros colonos, que
eram de orige111 allemã e que ahi ch egaram em 16 de maio.
Em 27 de março de 1882, foi elevada á freguezia , com a invocação de Taquara do Mundo !\ovo. Pela l ei provincial n.º
1568, de 17 de abril de 1886, foi elevada á categoria de villa
co1n o mesmo nome, e á de cidade, pelo decr eto estadoal
n .º 1404, de 18 <le dezembro de 1908.
O município está comprehendido entre os parallelos de
29° 30' e 29° 55' do lat. S. e entre os m eridianos de 7° 25' e o
<le 7° 48' de long. O. P elo alvará de 27 de abril de 1809, que
dividiu o Rio Grande do Sul em 4· rnunicipios, o actual territorio
de ' raquara ficou pertencendo ao mun. de Porto Alegr e. F ez
parte depois do município de Santa Christina do Pinhal,
croado em 14 de dezembro de 1880 e extincto en1. 1.0 de setembro
de 1892 e cujo povoado é hoj e a séde do 2.0 districto administrativo de Taquara. Os limites do mun. são actualmento os seguintes: Com S. Francisco de Paul a pela linha divj soria que
parte do ponto de interseção da linha divisoria de Santo Antouio da Patrulha e o Rio Rolan te, segu indo p or este até encontrar osCamposdeCimadaSerra, d 'ahi pelos referidos campos
en1 rumo aproximado de oeste. a té encon trar o a1·roio Saiquy.
po1· este abaixo até sua fóz no rio San ta Cruz (Cahy) e por
este descendo até encontrar a linha divj soria de São Sebastião
do Cahy, á margem direita do m es1no rio. Com Gravatahy,
conforme já ficou descripto ao tratarmos deste inunicipio.
Oo1n São Leopoldo: A partir da di visa de Gravatahy, no arroio
Butiá, segu e por este abaixo até sua f óz no rio dos Sinos
(1tapuhy) e em seguida por este até encontrar o marco extrem o
S. do travessão L. da linha do Padre Eterno; por este travessão
alé seu extremo N.; desse ponto, em linha r ecta, até encontrar
o extremo marco S. da linha da f ace L. das integrações; dahi
pela referida linha até a vertente do arrroio Levy, a qv.al se
encontra a 100 metros do cerniterio de Rhenania, cincoenta e
oito n1etros da estrada o 875 metros aquem do marco norte-
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leste das integrações; do ponto de encontro da linha da face
L. das integrações com a cilada vertente Levy, por este abaixo
até sua fóz n o arroio Tapcra; por este acima 987 metros a
encontrar u1n marco de tarumã, na m . d. do m esmo arroio;
destr ponto , rumo de 32° 20' nor.oeste, 3142 metros a encontrar um marco de pedra na testada da undecima colonia
do nucleo Marcondes até o marco sul-leste da mesma, d'ahi
pela face sul do cUto nucleo até encontrar o marco norte-leste
da Linha Dojs Irmãos; d'ahi pela face norte desta linha, até
encontrar a divisa de S. Sebastião do Oahy com S. Leopoldo,
no ponto extl'emo S. da linha que separa u. Marcondes da
ImperiaJ.
Com S. Sebastião do Oahy: apartir. do Piahy, perímetro
da linha Faria Lemos; até encontrar o perímetro da linha
Gonzaga· e por ella até o rio Oahy, descendo este até a barra
elo ,1-\ rroio Grande e seguindo por este até a confluencia do
arroio Bonito; subindo por este até a divisa occidental da li nha
Marcon drs e por C'sta rlivi sa atr seu extremo na picada Dois
lr1nãos , srgui udo pelo fun do dessa picada a rumo mais ou
1.nenus dP 9t º 80' ·1estr até o 1narco da alludida picada Dois
irn1ãos, ficando pertencen do a este rnuu . o territorios das
linhas Marcondes e Henrique d'Avila, parte da lin ha Araripe,
situada ú m. rl. do arroi o Bonito e ao de S. Sebastião do Oahy
a Jj nha Faria Lemos, na forma dos limites acima traçados.
Gon1 Santo A ntoni o ela Patrulha: a partir das divisas na estrada geral que vae do Passo Grande para o Entrepellado,
seguindo po1~ Pssa estrada atravessando o Arr.oio Grande da
Guarda a.té 0 ceiniterio dos l\1ineiros, deixando á esquerda a
rstracla que vae para o Passo das Tropas ; partindo do referido
cemi terio enJ linha recta a té encontrar a pedra ou taimbé que
fica abaixo da casa de Jacob Knoblauch , na face meridional
do mor.ro dos Ilhéos; partindo dessa pedra ou taimbé, seguindo
pela encosta daquelle morro e encontrando-se até chegar-se ao
marco de pedra collocado no corrego secco proximo á antiga
moradia da finada Bernardina da Guarda e desse marco por
nma recla até o Rio dos Sinos, no logar onde faz barra o Rio
d.a Tlha; continua a divisa por este ultimo rio, invariavelmente
até suas nascentes, a enconlrar o marco levantado na extremirlado occidental das linhas de medição judicial requerjda por
Francisco A.lves dos San tos r J osé Maria ·victal: daquelle marco
segue a d:ivi sa pelas linhas judiciaes que deUmitam ao S. a
área da referida medição: cortando tespectivamente os arroi os
Rolantinho, Pinhal e outros, até o mar.co levantado no vertice
do angulo sueste ela mencionada m edição judicial, desse ponto
seguindo par.a L. por uma linha de prolongan1ento da anterior,
até a margem direita do Rio Rol ante e, finalm ente por < ste rio
1
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acima aLé as divisas com o antigo município de S. Francisco
de Paula de Cima da Serra. Todos estes dados foram colhidos
no Relatorio de Bard.
O territorio do mun. é accidentado; ao N. estão suas
1naiores altitudes que ahi attigem até 900 metros. Os pontos
mais baixos ficam no valle do Itapuhy e no do Santa Maria. No
extremo S., nas divisas com Gravatahy, mantem em toda
linha de limites
.
.a altitude de 300 metros com pequenas differonças para mais e para menos.
São do dr. Luiz Flôres de l\1oraes Ilego as seguintes
e interessantes observações sobrie a geologia do mun. em apreço,:
,,Na cidade afloram camadas de arenito vermelh o ou roseo corn
leitos de argilla, pertencentes á serie do Rio do Rastro, colocadas no topo do systema permeano.
Esse arenito ten1 tres caracteres nota veis:
A - Fragmentos de quartzo completamente arredondados.
B - Falsa strateficação notavel, ctenuncian do a acção do
vento durante a sedimentação, de sorte que a sedirnentação
pódr ser considerada sub-aérea.
C - Presença não frequente cte cimento calcareo.
A granulação do arenito é bastante variada.
Devido á falsa stratificação é facil dizer a orientação
do arenito, devendo entretanto ser a in clanação pequena e
dirigjda no quadrante W~.-NE.
Como pontos em que o arenito está exposto citaremos:

r

t

1-

Lad eira atraz da Intendencia Municipal.

2 -

Pedreira da fabrica de gazozas.

3

Pedreira do sr,. Ernesto Bergbold.

!1'

Pedreira da intendencia.

:Mesmo na cidade e particularmente nos ponlos 2, 3 e 4
as camadas de arenito são capeadas por um lençol de rocha
fresca. '\Tê-se entretanto que é provavelmente um angito porphyri lo com uma estructura amygdaloidal, sendo amygdalas
cheias por zeolythos e viriditas. Na pedreira da intendencia
é particularmente notavel o contacto entre a erupliva e arenito,
vendo-se claramente que a lava espelhou-se sobre a superfície
de arenito, por vezes nelle penetrando, de sorte a formar lombas. De ouLro lado no eruptiva, vêm-se verdadeiras veias de
arenilo mostrando que a sedimentação sub-aérea continuou
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mesmo depois da erupção. Corollacionando as differentes
manchas da eruptiva encontradas, conclue-se que a superficie
antiga logo depois da deposição do arenito era ondulada, isto
mesmo devido á natureza do sedimento, e que a lava, espraiando
sobre a superfície, encheu primeiramente os valles.
Seguindo de Taql).ara pela estrada que vae a S. Francisco
de Paula de Cima da Serra, começa-se a galgar as escarpas
do grande planalto.
De Taquara, cota 30, até o klm. 3, anda-se sobre o arenito
Rio do Rastro, que é bem exposto nos córtes da estrada, apresentando as feições já notadas. Adeante deste ponto encontra-se a eruptiva cobrindo o arenito. E : un1a rocha a1nygda·
loidal com zeolythos.
O mais importante na secção é a evidencia da successão
(le varios derrames, vendo-se claramente os planos de separação,
tubos nas proximidades desses planos e nas camadas superiores, provenientes de gazes das camadas inferiores e m esmo
diques que foram as chaminés, por onde passaram magn1as
cortando outros já cons_olidados.
No klm. 4, intercalado na eruptiva ha um banco de
arenito com as feições dos já citados, e que foi penetrado pela
rocha ~ruptiva, transformando-se em .verdadeiro tufo .
Resumindo estas notas diremos que os terrenos dos arredores de Taquara são constituidos pela serie Rio do Rastro,
de idade permiana superior ou quiçá triassica inferior e eruptivas amygdaloidaes triassicas que formam um verdadeiro
trappa. E' n otavel a ausencia do arenito Botucatu, commumm ente entre o trappa e a serie Rio do Rastro. E' possível a ·
existencia em profundidad e, das camadas inferiores do p ermiano , talvez com leitos de carvão."
Quanto ao ponto de vista agrologico as terras de Taquara
são argillo-calcareo-hu·m osas, argillo-selicosas, excellentes par.a
a agricultura. ahi em franco desenvolvimento , com resultados
n1agnificos. Não dispõe de campos para creação a não serem
os do di stricto do Pinhal , oom pastagens regulares.
Na zona colonial são cultivadas diversas f orrageiras
exoticas.
Existem no mun. os seguintes morros: no 1.0 districl.o
da Fortaleza, a O. das nascentes do arroio dos Tucanos; do
Lageadinho, ao S. do ponto do emergencia do corrego Kamp;
do Lamp, de cuj a encosta oriental desce o arroio Wilhe, e do
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Mico, a L. elo rio Santa Maria e 2 klms. acima da barra do
arroio da \ ' olutaria.
No 2.0 districto - Santa. Barbara, na divisa com o mun.
de Santo 1\ntonio, á m. e. do Arroio Grande da Guarda; do
Gonzaga, do Meio e dos Ilheos, grupados no centro do rinncão
formado pela confluencia do Arroio Grande da Guarda com
o Itapuhy; da Bôa Vista e Pellado, á m. d. do Butiá, proximo a
divisa com o mun. de S. Leopoldo. No 3.0 districto: Redondo,
da Canôa, á m. d. do Santa Maria e ao S. do leito da estrada
de ferro; do Leão, á m. d. do arroio da Areia Branca, todos
no valle do ltapuhy e com cerca de 100 metros de altura; da
Volutaria, proximo ás nascentes do arroio desse nome, e o da
picada flartz, á m. e. do Arroio Grande e proximo ás suas
nascentes. No 4. 0 districto: da Ceroula. á m. d. do arroio Lavrado e na divisa como o 3.0 districto.' Agudo, entre os dois
galhos de um tributario do arroio da Canastra e á m. e. do
arroio dos Bugres, na divisa com o município de S. Francisco
de Paula de Cima da Serra. No 5. 0 districto: da Musica. á
m. d. do arroio Moreira e proximo á f óz do Campello; Pelládo
- segundo deste nome - proximo á divisa com o 4. districto
e á m. d. do arroio S. João.
Hydrographia - O systema hydrographico do mun. pertence á bacia oriental do Estado, ahi opulentamente repr.esentada pelo Itapuhy (Rio dos Sinos ) e seus affluentes e confluentes e por um pequeno trecho do curso do Santa Cruz, nome
com que nasce o Cahy, e pelos seus tributarios na m. e. Ao Itapuhy afflue1n ahi , pela m. d.:
•
1) Rio Rolante, nasce a cerca de 900 metros no Planalto
e na divisa com o rnun. d~ S. Franci sco e corre precipitado
para o S. até penetrar no mun. de Santo Antonio da Patrulha,
ahi se inflecte para SSE. até sua barra, correndo em um valle
de menos de 100 metros de altitude Coi. e Nie., Jannasch e
Selbach, calculam seu curso em 60 klms. DOP. e Cunha Lopes,
em 55 e o C. Eng., em 50. E ' avolumado por diversos tributarios, por ambas as margens; entre os da margem direita,
têm origem no mun. em apreço o Sumidouro, que corre no
Planalto, de NO. para SE. até sua barra, em um percurso de
141;2 klms., o Rolantinho da Areia, que tambem nasce no
Planalto a cerca de 600 metros de altitude e corre na direcção
geral de NE. para SO., em um percurso de 24 klms., recebendo
pelam. d. o arroio do Pinhal e o do Cedro com a mesma origem,
este com 15 klms. de curso e correndo a pr.incipio torrentos~
mente para o S. até penetrar no mun. de Santo Antonio, ahi
se inflecte para SSO. e- aquelle com 5 klms. correndo para
S. até sua barra proxima com a divisa do mun. citado.
0
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2) Rio da Ilha, nasce no Planalto

à mais de 600 inetros

dr altitud e e marca em toda sua extensão os limites entre estf'
!flUil, e o de Santo Antonio.
Corre para O. até a barra do
arroio Tres Irmãos, ahi, formando um angulo recto , se inflecte
para S. até se lançar no Jtapuhy. DOP. calcula seu curso enl
28 klm s.: Bard, em 29; Cunha Lopes, em 30; Selbach, em
371h e Jannasch, em cerca de 49, por considera-lo nascendo a
2 klms. u L. da villa de Sfio Fran cisco. Coi. e Nie. o rr1encionanl
como arroio con1 pouco mais de 5 klms. de extensão.
Conta
os segu intes tributarios no rr1u11. em apreço: a) Bôa Vista, correu.do de NR. para SSO., ·em um. percurso de 9 klms.; b)
Cr.u zinha, correndo na m esn1a direcção, en1 urna extensão de
5112 klms.: e) Padilha, nasce como os demais no Planalto, na
divisa com o mun. de S. Franci sco de Pa ula e como elles corro
para SSO .. recebendo pela m. d. o. arrojo do Feixo, que nascl'
a cerca ctc 600 m etros sobre o nível do mar a O. de Recosta t'
corre de NO. para SSE. em um percurso de 71;2 klms. O curso
do Padilha é de 15 klms. DOP. consjdera este curso d'agua
como tributario directo ·elo Itapuhy e como seu tributario o
Ri o da Ilha, que elle classifica de arroio. .A.ssim effectivamentc
devia ser se tivesse sido observado o pr.i ncipio universalmente
acrito para a detern1inação da nascente principal de um rio ,
visto que o Padilha é o que m enos se afasta da direcção do
tronco inferior da caud al por clle e p elo Rj o da Ilha formada.
com sua confluencia.
3) Tucanos, Yide este nome.
f.1: )

01n

Sonda, pequeno curso d'agua, correndo de N. para S.

uma. extensão de 21/2 klms.
5) Santa 1l1ar ia, rio, nasce no Planalto na divisa con1

S. Francjsco de Paula e corre precipitado para S. até sua barra,
junto ao Passo do ~1un do Novo. Descreve uma grande curva
proximo á séde do 3.0 districto . Seu curso: segundo Jannasch
e Bard, é de 40 klms., Coi. e ·f.lie. calculam em cerca de 33 ;
Cunha Lopes e o . Eng., em 35, e DOP., em 27 apenas. Tern
como tributarios pela m. d.: a) S. João, correndo de NO. pal'a
SSF:., ·em u1n percurso de 51/2 klms., com um tributa ri o pela
m. d. , banha o 5. 0 distri c to ; b) Amoreira, no 4. 0 districto , correncto na mesma direcção do precedente, em uma extensão d<'
7 klms. ; e) Quilornbo, nasce n o 5.0 distri cto e corre para SSE.
até sua emboccadura) depois de banhai~ o 4.0 districto, tem com.o
tributario pela m. e. o 'J'aboão, com u1n curso de 4 klms. corr endo no 5.0 districto de N. para S. e pela m. d. o Moreira Cunha Lopes o denomina For.queta - que nasce a O. de Varzea
Grande no 5. 0 districto e corre na direcção geral NO.-SS l~.,

I
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ti'

em um percurso de 131/2 klms., r ecebendo pela 1n. e. o Maquiné',
cuja barra fica na divisa dos limites entre o 4. 0 e 5. 0 districtos,
e p ela m. d. o Campello, que nasce junto á divisa com S. Leopoldo e corre de O. para L. em um percurso dr 5 klms.; d)
Caboclo) que tem como affluentes o Cbachim (\ o J acutinga;
e) Lavrado, que Jannasch chama Lavrador, e que cor1·e d f'
O. para L. em um p ercurso de 91;2 klms., banhando o povoado
do Mundo Novo, séde do 3. 0 distrjcto; ( ) Voluntatia) DOP. o
chama Neveira e Jannas·c h Povo Novo, co1·rcndo do ONO. para
L., em um percurso de 7Vz klms.; g) Solitaria) correndo a
principio de O. para L. e depojs de receber o Ar.roio Grande,
seu tributario pela 1nargem esquerda, se in.flecte para SSE.
até sua barra, depois de um curso dr 7l/2 klrns.
Jannasch considera o Arroio Orando como lributario dir eoto do Santa 11aria, tendo corno affluente o Solitaria, dada
a direcção do curso inferior da caudal for1nada pelos arroios
citados, é acceitavel esse modo de vêr.

Pela in. e. entram u o Santa Maria: h) A.rroio dos Bugres,
que nnsce nas divisas com o mun. de S. Francisco de Paula e ·
corre para S. até sua barra: depois de um cu1·so ele 7 klms.
i j Canastra, com 7V2 klms. de exten são , C'OrrPndo de NNE.
para SSO. , com un1 tribu tarjoo pela m. f'. o ·1..iagca.do: .f) José
Velho, que corre para ONO. até r eceber o a.l'roio Cachoeira,
ahi se inflecte para SO. até sua barra depois de u1n curso d t\
131/2 klms., tendo ainda.' como tributado p ela ni. d . o Divisa
e pela e. o Saquareira; k) .F urna, p equeno corrego com iuais
de 1 klm. correndo de L. para q.; l) Agua, Branca, tambem
pc-queno curso cl'agua, com a m esma exLensuo do precedente,
rnarca parte dos limites enti:.e o 1.0 e o lf.. 0 rlistrict.o; m,) Ludiui(I,
nasce na parte meridional do Rochedo e corre para S. até a
confluencia do l\.amp, que desce do lado N. cto lnorro do Mico
e assim r eunidos se lançam no Santa Maria: n ) T((,quara) vidr
este nome.
6) Funil) arroio , rega o 3. 0 districto. co1·re de N. pa1·a S.
en1 um percurso de 11 klms.
7) A reia Branca, corre como o JH'Cced cn te, r n1 um per-

curso de 4 klms.
8) Arroio Grande) nasce ao N. do morro da Picada Hartz

'

e corr.e para o septentrião até sua barra depois de um curso
de 51;2 klms., serve de limite entre este mun. e o de S. Leopoldo,
recebe pela m . d. o arroio da Bicca e p ela esquerda o Fuzil,
éorreri.do de NNE. para SSO., 3 kln1s., recebe tambem. as aguas
do Tigr1•, qu e corre con10 o precedente, em un1a ex.tensão de
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4 klms. aproximadamente e que é engrossado pelo arroio das
Bombas. O Campo Vicente, é, tambem tributario do Arroio
Grande, corre de L. para O., 4 klins.
Os tributarios do Itapuhy pela n1. e. no mun. do rraquara,
são os seguintes a rroios:
9) Guarda, nasce no rnun. de Santo Antonio e depois de
4- klms de curso penetra no de 'Paquara ; corre de L. para O.
at é r ecrber pela n1. d . o Oerivá, ahí se inf1ecte para ONO .,
até sua emboccadura, depois de um curso de 13 klms. Recebe p ela m. e. o La.geado, pequeno curso d'agua que rola
de S. para · N.
10) Cavallos, corre a princ ip io pára ONO. e depoi s so
inflecte para NNO. , seu cu rso é de 6 klms.
1.1) E scola1·, corre de S. para N. em um p ercurso de cerca
de 9 klms.
12) Morro LVegro, corre parallelamente ao precedente en1
uma extensão de 8 klms., desagua quasi em frente a barra
do Funil.
13) Zeferino Paz, corre de SE. para NO., em un1 percurso de 51/2 klms.
14) Raposa, corre como o precedente até sua barra, proxima ao morro Pellado, depois de um percurso de 131/2 klms.
15) Butiá, corre parallelamente ao preceden te, servindo
de limite em toda sua extensão, que é de 12 klms., entre este
mun. e o de S. Leopoldo. 'I'odos regam e fertilizam as terras
do 2.0 districto.
Os tributarioi:; do Santa Cruz no tnun. da 'Paquara, são
os seguintes: a) Saiquy, arroio, contravertente do rio Santa
Maria, corre para NO. · em um p ercurso de 6 klms. , marcando
ém toda. essa extensão os limites entre Taquara e S. Francisco
de Paula.
b) Caçador, arroi o, corre para ONO. , seu cnrso é de
81/2 klms.
r:) Tiririca, v ide este nome.
d) Porteira Velha, arroio, corre aprinc1p10 para ONO.
e dep ois para NO., seu cur so é de 5 klms. reoobe pela m. d. o
arroio da Forquilha.
e) Furna, arroio , corre com o o precedente, em um p ercurso de 31;2 klms.
() Arroio Bonito, tem como tributarios p ela m. d .:
g) Serraria, arroio , corre de L. para O., seu curso é de
5 klms.
1
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h) Roça, arrojo, corre de SSE. para ONO., em u m percurso de 61/2 klms.
i) Grande, nasce por 2 galhos a O. do povoado de Gran1ado, séde do 5.0 districio e corre parallelam cnte ao precedente ~ em um p ercurso de 9 klms.
j) Ypiranga, vide este nome.
O Arroio Bonito, marca parte dos limites entre S. Sebastião do Cahy, corre na direcção geral S. N., descrevendo
grandes curvas.
·
O município é dotado de bom clima, especialmente na
parte situada no Planalto.
O 1nunicipio de rr aquara que é parte integrante do Estado
do Rio Gran de do Sul, pertence ao 1.0 Districto eleitoral, segundo a recente organisação; faz parte da arch idiocese de
· Porto Alegre, consti tue uma comarca ecclesiastica, composta
das seguintes parochias foraneas: Barra do Ou ro, Rolante,
Santa Ch ristina, S. Francisco de Cima da Serra. Constitue
com o mun. de S. Francisco uma comarca judiciaria, creada
p or acto estadoal n.º 301, de 1.0 de setembro de 1892. E'
constit~ido por 5 districtos administrativos e outros tantos judiciarios: 1.0 Districto . 'l'aqu ara, com 13.710 h abitantes e a
área superficial de 357 klms.2, 2.0 San ta Christin a, com 6772
hab. e a área de 216 klms. 2 creados ambos pelo acto municipal
n .0 26, de 20 de m aio de 1893; 3.° Fazenda Martins (Parobé)
com 5291 hab. e a área de 174 klms.2; 4.0 Santa Maria , com
5192 hab. e a á rea de 276 klms.2, creados ambos pelo acto
municipal n·.0 86 de 10 de novembro de 1904; 5. 0 Gramado , antigo Arroio Grande, com 7725 hab. e a área de 345 klms.2 ,
creado por ~cto municipal n .0 110 de 5 de março de 1908.
O movimento do r egisto civil no anno de 1922 foi o
seguinte:
População

38.690

Nasciment.
l

1.450

Obitos
1

293

!casamentos Nat.alidade 1 Nupcialid. \ Mortalidade
1

257

1

37,47

1

6.12

7,52

1

Sendo a área do m un. de 1367 khns.2, a densidade da
população era, portanto, em 1922, de 28,30 por klm. 2 , occupando assim o 9.0 logar entre os 72 m u nicípios então existentes.
Foi o seguin te o recenceamento de sua população humana
em 1890:
Districtos

Homens

Mulheres

Total

Analphabetos
•

Extrangeh:os

l.º
2.º
ª·º
4.º

1.115
1.122
328
1.257
3.822

1.045
941
383
1.237

2.160
2.063
711
2.494

1.048
1.067
424
1.172
3.711

10
25

Somma ..

3.606

7.4~8

-

25

·.

'. 1·

60
8

I

\
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· No recenceamento de 1900 foi constatada a população de
27.146 almas , assim descriminadas:
- BRASILEIROS
EXTRANGEIROS
Natos
H

1

M

13.104 12.374

Alle- 1 Amerimães
canos
H I MI R M

Natura-

lizndos

H

M

1

11

35

105

86 . 1

-

Aigonti nos
R
M
10

16

AustroHungar.

Italianos

DiverSOS

HI M R I M

H

M

348 278

74

3

7

4

Total
R

1 M

14.049 1 13.097

Essa população estava assim distribuida:
Districtos

-

Homens
.. ·- . -

--Lo

Mulheres

Total

3.808
1.960
2.304
2.633
2 392

7.956
3.988
4.756
4.436
5.010

4.148
2.028
2.452
2.803
2.618

2.º

3.º
4.º

5.o

•

O nu1nero de predios existentes no rnunu. em 1920 era
de 5774, assim distribuidos:

. t ) cidade
1 .0 d.is tr1c
o l ru raes
2.º
3.º
4.º

5o

t

•

1.~~~- j 1894
1037

"

. 850

'(

849
1144
Son1n1a: 5774

"
"

Sendo n esse anno a população de cerca de 37.400 habitantes, existia portanto, em media, 6,47 hab . por predio.
O numero de vehiculos existentes em 1922 era de 1410,

assim descriminádos:
~

de 2 rodas
455
Carretas ( de 4 rodas
743
Automoveis de passageiros 11
2
Deligencia de 2 rodas
17
Breacks
183
Aranhas
,

A população pecuar:1a do : mu11. calculada em 192q foi

a seguinte:

••

'
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Es pecie

Quantidade

Valor

Bovinos
lsquinos
Muares
Suinos
Ovinos
Caprinos
'rotal

33.000
10.400
3.960
168.000
1.150
1..000
-217.510

3.696 :000$000
1.144 :000$000
475:200$000
6.105 :000$000
20:700$000
10 :000$000
11.450 :900$000

•

Entre os diversos productos agrícolas do mun. f'iguraran1
na safra de 1923- 1924, milho, feijão , arroz, trigo e batata ingleza , 'respectivamente, com 25.500, 3400, 1000, 150 e 4000
toneladas.
No quadro da tributação territorial do Estado em 1921,
Taquara figura entre os municípios do 6. grupo, isto é, entre
os que tem área de 100.000 a 200.000 hectares, da seguinte
forma :
0

Numero de proprieta;iosi-

Area em hectues

Valor venal

Valor medio

4.533

137 540

15.082:800$

1098661

A receita e a despeza do municipio foi a seguinte ern 1921:
Saldo de
1920

21:047$

--

Receita

Ordinaria 1Extraordin.

340:043$

Despeza
'l'otal

T ota l

Ordinaria 1 Extraordin.

12:000$ 373:090$ 358:538$

1

12:358$ 370:896$

Saldo
para
1922

2:194$

Vias de communicação - O mun. é cortado pela estrada
de ferro de Porto Alegre á r:raquara de O. para L. até a sé de
e d'ahi para o N. até Canella, em um percurso de 51 k.lros. e

ao longo de importante zona colonial, cujos productos escôa
para Porto Alegre. Percorrem-no em todas as direcções excellentes estradas de rodagem, um dos grandes benefícios da fecunda administração do ex- inten dente - sr. Armando da ·
Costa Bard. Somente no 1.0 districto existem 21 estradas carroçaveis, com 147 klms. de extensão .
Pelo Itapuhy tambem se escôam os productos agri col~-i
deste mun.icipio, servindo de vehiculo dessa exportação para
a capital do Estado: 2 bar.cos a vapor, 7 gazoli nas, diversas
lanchas e outras embarcações u1en or es.
A séde do mun. está ligada ás de S. Francisco de Paula
e Santo Anton.io por estradas de rodagem com 39 ·e 47 kl.m s.
de extensão, r.espectivamente.
i
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A estação do telegrapho cm Taquara que é de 4.ª classe,.
dispõt- de um apparelho Morse sjmples e pertence ao 18.0
üistricto Telegraphico. Em 1923 transmittiu 13.251 telegram1nas com 216.105 palavras e recebeu 4596 com 59.123 palavras.
A receita foi d e12 :112$249 e a despeza de 9 :688$860. A renda
do serviço official importou em 2 :895$000.
Em 1923 existiam no mun. 107 estabelecimentos de ensino ,.
sendo um collegio elementar, 21 escolas isoladas, 20 subvencionadas pelo governo do Estaoo, 15 municipaes, 12 subvencionadas pelo gove.rno Federal e 38 particulares.
Eis un1 quadro sobre a instrucção no município:
Populaçã o
do rounicipio

Populaçã o
escolar

Alumnos
matriculad.

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 hab.

Alumnos
matr. por
1000 bab.

Alumnos
matr. para
1000 em idade escolar

Alumnos
matr. em
relação a
area do
municipio

3.703

204

96

470

2,7

•

·-

38.690

7.893

1

1

Pela quadro acima se verifica que este mun. occupa o
17. lugar, entre seus irmãos, em numero de alumnos matri~u
lados por 1000 habitantes, o 14.0 em relação a área municipal.
A receita do mun. é de 685 :696$220 e a despeza com a instrucção publica é de 6 :000$000.
Imprensa - Sobre a imprensa deste município a unica
n oticia que temos é dos jornaes: O Mundo Novo, bi-semanal,.
que appareceu em 1904 e a.inda é publicado e o Correio da
Taqu'a ra, que ali circula.
Existe na cidade de Taquara o Theatro 15 de Novembro,
com lotação para 400 pessoas. inaugurado em 15 df' novembro de 1915.
Ainda com o nom_e de Taquara existem 6 arroios: un1
delles é tributario do Santa· Maria e banha a cidade de seu nome
e tem como affluente pela m. d. o Sapateiro; seu curso é de
7 klms. corre de NNE para SSO.; outro, é tributario do Carreiro,
no mun.de Guaporé, corre de ONO. para SSE., em um percurso
de 19 klms. nasce a O. da estrada que liga a villa de Guaporé
á cidade de Passo Fundo; outro, é affluente do Gravatah y, no
mun. deste nome, corre de N. para S., em um percurso de 17
klms. aproximadamente; outro, é tributario dó Taquary Mirim,
no mun. de Santo Amaro, corre de NO. para NE. , seu curso
-é de 7 klms.; outro, é um dos galhos formadores do arroio
Diluvio, no mun. de Porto Alegre, corre de S. para N. em um
per.curso de 41;2 klms., serv:indo de limite em toda essa extensão.
entre o mup. citado e o de \ Tjamão e o outro, finalmente) é
0

•
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tributario do Candiota nas divisas dos n1unici pi os de Pinheiro
Macha do e S. João do Herval, corre de NNE. para SSO., em um
percurso de cerca de 9 klms. O documento mais antigo em
que o en contramos citado foi a concessão de sesmaria feita,
em 1814, a Antonio Pinto da Costa. DOP. e Oct. Far. o citam
como banhado, visto tomarem por guia, sem duvida, a lei n .º
596, de 2 de janeiro de 1867, que dividiu o mun. de Jaguarão
em 5 di sLrictos administr.ativos e que assim o classifica, e
menciona ainda com esse nome uma cochilha. Ao · Taquarach.im, tributario do Piratiny do Norte, algun~ autores chamam tambe1n de Taquara.
'11AQUJ\ H,AOHIM c. taq'uara-c him, a taquara fina.
Arr·oio tributa.rio do Toropy, no mun. de S. Vicente, flt1-SCe nos
campos de Oavajuretan} a, 200 metros de altitude, ao S. da
esLação de seu nome, no ramal ferreo de D ilermando de Aguiar
a .J aguary e corre na direcção de SE. até sua barra, depois
de um curso de cerca de 16 klm s. O C. Eng. calcula em 19 e
Selbac h cm 15 e loca.lisa erradamente sua nascente ao N. da
estação da :\tlatta, n o referido ramal e como banhando essa
estaçü.o pela face occiden tal. Cunha Lopes, o den omina Taqnaryrachin1; DOP., Taquainchim ; Ort. Par. '1.1aquaranxim e
o localisa no in un. de Santa l\ilar.ia, erradam ente; Coi . e Nie.
rraquaranch y e dá-lhe cerca de 19 klms. de curso e Monteneqro,
25. Ainda com a denon1inação acima são conh ecidos mais
doi s arroios: um delles é tributa1·io do Pira lin y elo Norte, no
mun. de S. Luiz Gonzaga; é mais conh ecido por Guarachaün,
segundo Coi. e Nie ·e Cunha Lopes. Varela o denomina Itaquara.chim o Vel. Silv. Taquaranxim. O outro é tributario do
Ijnhy, banha a villa de Santo Angelo, pela face occidental,
corr·c de N. para S. em um percurso de 12 klms. até sua fóz.
Na Planta da Zona Colonizada, figura com 16 klms. e com o
nome de Taquara. DOP. o regista só em legenda, com 25 klms.
de curso e correndo pelo lado oriental da villa referida; o
r. Eng. tambem assim o regista, porém com m enos extensão
- 20 klms. Com o nome acima, com o ficou dito , existe uma
estação do ramal ferreo de Dilermando de Aguiar a J aguary.
O C. Eng. escr eveu Jaguaryxina.
TAQUARAL - O correto é taquaretá, visto que o suI.
f fá, lc1n nb tupi o m esmo valor do al por tu gu ez. P equen o curso
d'agua tributa.rio do Arroio Grande, no mun . de S. Lourenço,
corre de NNO . para SSE. em um percurso de 6 klm s. Oct. Far.
rnenciona uma ilha no Uruguay com esse nome.
TAQUARANXIM - Assim Vel. Silv ., Oct. Far. grapha1n
o n ome dos arroros Taquaraohim , tributarios: u1n do Piratiny
do Norte e o outro do Ijuhy.
1

1

'

1

\
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TAQUARECHIM - Assim figura no Mappa das E stradas,.
o nome da estação Taquarachi m , do ramal Dilermando de
;\ g uiar - Jaguary.
·
1'AQUARENCHlM - Assim Selbach graphou o nome da
estação acima 1nencjonada e dá, errad8:mente, esse no1ne ao
Oivisa, tributari o do .Taguary, no mun. d e S. Vicente .
. 'l'L\Q UARICHJM - Está assim escripto o nome da supracitada es lação no folheto intitulado - Distancias kilom etri cas
entre as estações - , edição d e 1921. E' publicação de origem
official , como o é tambem o .~1appa das Estradas, e em ambas
1·stá graphado ele modo differente o errado o nome daquella
Pstação.
rrAQ U1\RUSSú - e. taç uar a-uçú, taquar a grande, grossa,
o bambú. Logar no mun. de S. Sepé.
~PAQUAREl\tIBó c. taquara-iembó, o riacho das taquaras. Nom e de 3 arreios - um delles é tribu tario da m . d.
do Guassupy, no mun. de Julio de Castilh os, nasce proximo
<'t estação de seu n ome, na Estrada do ferro Santa l\tlaria a l\1arccllino Ramos e corre para ONO. O C. Eng. calcula seu curso
Ptn 20 klms.; Ja.nnasch tambem dá-lhe essa ext en são mas o
localisa muito para o S. tendo suas nascen tes em p onto equidistante entre as estações da Colonja e rpaquarembó. Cunha
Lopes e Selbach, calculam o cu rso do arrojo em apreço em
cerca de 16 klm s. e DOP., em 1O apenas
O outro Ta cruarembó, é tributario do Camá.quam do Norte;
nasce na divisa do mun. do São Borja com o de Santiago do
Boqueirão, na vertente occidental da Serra de Santiago , a cerca
de 300 m etros de altitud e e corro na direcção SSE. N O. até
sua barra. depois de um .curso de cerca de 59 klms., segundo
o C. Eng. Para IJOP. esse curso é de 67 klms.; Cunha Lopes
o calcula em 55 ; Selbach, em 521/2 ; Coi. e Nie. em LÍ-8 e Jannasch) em 45.
O outro Taquarembó é tributario do Santa Maria ; nasce a
O. da eslaçã o d e S. Seba stião, na via ferrea Rio Grand e- Santa
Maria, o d 'ahi desce corren toso e profundo na direcção geral
ONO. até sua barra, entre a fóz do rio J aguary e a d o arroio
Sant'Anna, d epois rle um curso de 55 klms., segundo Coi. e Nie.,
secundado por. Cunha Lopes o Jannasch; A1ontenegro e Jl'. A1en.
o calculam em 45; DOP ., e1n 60 e o C. Eng . em 35 e o localisa mal Reyes, dá aquella denominação ao actu.al .Jaguary,
antigo Jag uarahy. O arroio em r efer encia, serve, em toda sua
exten são, d e limite entre os munuicipios de Lavras e D. Pedrito.
Ajnda com o n ome de Taquare1nbó existem: uma cochilha entre
u 8 doj s inunicipi os recem citados e uma estação na. ERtrada d e
ferro , corno a cima já foi referido.
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'rAQUAREMBó CHICO - Palavra h ybrida c. taquarembó
(s. tupi)
chico (adj. hespanhol). Arroio, affluente do Taquarem bó, conforme se vê da concessão de sesmaria feita, em
1814, a J aci nth o Ignaoio da Costa. Corre para NO. em um
percurso de cerca de 18 klms. Nos trabalhos da O. C. G. B.
f.i g ura com a denominação acim a o a rroio que DOP. r egista
com o nome de Sant'Anna. O C. Eng. dá a denominação de
rraquarembó Chico a o Taquarembó e transportou o n om e deste
para urr1 af.fluente que traçou para o Santa Maria . .
'J1AQ UAREMBó PEQUENO - Palavra h ybrida e. taquatembó (s. tupi )
pequeno (adj. portng~ez). Denominação
por que era tambem conhecido n o pd n cipio do seculo passado
o 'raquare1nbó Chico, conforme se vê da concessão de sesmaria
feita, em 18151 a José Jacjn tho P ereira.
'rAQUAREMBóZINHO - Palavra hybrida c. taquarembó
(s. tupi )
zinho (su f. dim. portuguez). Nos t rabalhos da
O. O. G. :O. figura com este nome o 'T1aquarembó Chico.
'l'AQUARY - e. taquara-y, o rio das taquaras. Importante munfcipio situado 11a Depressão Cen tral do Es tado e no
valle do rio seu h om onvmo e á m . e. deste. A séde fica na
c idade do m esmo nome, que a ssenta en1 uma colina. Esse
Lerreno foi cedido pelo governo portuguez, cn1 1760, para fundação de um povoado, que teve inicio corn o estabelecimento
de 7 casaes de a çorianos. O povoado, que tomou o nome deS ..Tosé, cm memoria de El Ilei D . .José L progrediu a tal ponto
que 4 annos depois, jsto é, em 11 de maio de 1764, foi elevado
a. capella e n o anno scgui~ite - a 7 do m aio - á freguezia ..
A pedra funda1nental da a ctual igreja. de S. José foi lançada
cm 10 de janeiro de 1868. P ela lei p r ovincial n.º 160, de 4 de
etgoslo de 1849, foi a freglrezia elevada ó. categoria de villa, com
o nome de rraquary e creado assim o muni cípio que ficou const.ituido pelo t erritorio desmembrado do 'l,riumpho. . A 3 de
dezembro do m esmo anno foi installado. P or acto estadoal
!129 de 9 de julho de 1891 foi elevada á categoria de cidade.
O município está comprehendido entre os p arallelos de
29° 32' P 29° 51' de Jat. S. e en tre os m crjdianos 8° 31' e 8° 54'
de lon g. O., do Rio de Jan eiro. A ci da de fjca aos 29°48'15"
ele ln,L. S. e 8° 39' 37" de long. O.
P elo alvará de 27 de abril de 1800, que dividiu o Rio
Gran de elo Sul cm 4 municipios, o terrilo rio do actu al mun. de
r11aquary, fico u pertencendo ao do Rio Pa rdo.
Os limites de rraquary são actualm entc os seguintes :
Corn o rnun. de Triumpho, pelo arroio Santa Cruz em toda
a ext en são de$te ; corri S. J oã,o do Mo nten egro, por uma linh a
secca, r.e cta., que principia na cab eceira do arroio referido até
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et.1.contrar pelo lado S. o primeiro rnorrete e d'ahi em diante
até encontr'a r as divisas da sesmaria de D. Joanna; com o da
Estrella, pelo Bom Retiro, desde sua barra até encontrar o travessão da colonia do mesmo nome e por esta até encontrar
a estrada geral que vae á Teutonia e pela continuação dessa
estrada até a ponte das posses, no Arroio Grande e ainda pela
referida via até a colonia n .º 1 da Teutonia e seguindo pelas
divisas desta colonia pelas terras de Franklim Praia & Martins
· a encontrar a estrada geral e divisas de Montenegro; com o
de Venancjo Ayres, pelo 'I'aquary, desde a f'óz do Castelhano
ate á do Taquary Mirim, e com o de Santo Amaro ; pelo referido
Taquary, desde o ultimo ponto citado até a barra do Santa
Cr-uz, na volta do Barreto.
O territorio que constitue o mun. está situado na Depressão Central do Estado, com pequenas elevações, consituidas
por cochilhas; divide-se em tres zonas: a dos Mattos, onde
estão localisados os colonos, em sua maioria descendentes de
allemães. Essa zona foi riquíssima em madeiras de construcção, infelizmente devastadas; zona dos Campos, onde existem
estabelecimentos agrícolas pastori s e predomina o elemento
genuinamt:·nte nacional; a zona Beira Rio, que partici.pa das
duas acima referidas; é das mai s povoadas e de grande producção agricola.
As terras de ':Paquary são sob o ponto de vista agrologico
·argillo-calcareo humosas, sellico-argillo-ferruginosas. Seus
campos, excluídos os da m. d. do arroio Santa Cruz, regulares,
são de inferior qualidade para a creação.
Existen1 no mun. os seguintes rnontcs: Boro. Retiro, junto
ao povoado de seu nome, séde do 2. 0 districto administrativo;
Morro Bonito, n o 1. districto e na estrada que conduz á Colonia
Santa Manoela; Morr.o Azul, situado nas divisas com Montenegro, fica em suas proximidades o nucleo colonial de seu
nome; Cerro do 1\1ello, no 2.0 districto; Morro da Carapuça, á
9 klms. da cidade e na estrada que a põe em communicação
co1n a colonia Arroio Grande; Morro Pellado, a O. do precedente e proximo á margem do Taquary; l\1orro da Pedreira,
proximo ao povoado de Bom Retiro e entre o rraquary e o arroio
Ribeiro; Morro da Caetana, situado no 1.0 districto; Morro da
Capivara, entre o rr aquary e o arroio de seu nome; Morro do
Souza, nas divisas de Montenegro e na costa do arroio Santa
Cruz; Mor.ro das Mutucas, situado no 1.0 districto; Morro do
Meio, idem; Morro do Cantagallo, no 3.0 districto; Morro dos
Cavallos, tambem conhecido por dos Azeredos, á margem do
a1·roio Santa Cruz; Morro da Cabriuva, a 9 klms. do nucleo
colonial ~.forro Azul; Morro de Santa Manuela, na colonia de
seu nome o nesta mesma colonia o do r-r aboleiro; M~r.r·o do8
0
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Gon1es, no 2. di striclo e ahi tambem o do Gurupú e o do Maia.
Estes dados foram colhidos no interessante trabalho de Oct.
Far. sobre o município em apreço.
Hydrographia - O systema hydrographico do mun. pertence á bacia oriental do Estado ah i representada pelo caudaloso Taquary. As opiniões sobre a nascente principal deste rio
se dividem em tres grupos: S. L eopoldo, Dreys, Varela, Oct. Fa.r.
e outros, c<1nsideran1 como a nascente principal da caudal
em apreço o Rio das Antas, que tem origem em um banhado
do Planalto, no actual rnun. de Bom J esus; para Camargo e
.V riS., porém, essa nascente é for1nada pelo rio Tainhas e Camisas, por considerarem, erradamente, corno sendo esses dois
galhos os formadores do Rio das Antas ~ quando são deste simples affluentes. Outros pretendem que seja o Guaporé a nascente principal do Taquary, não obstante, como pondera Oct.
Faria, ser ,,pouco aceita esta origem para o magestoso manancial:1 . Formamos ao lad o dos qur opinam pelo Guaporé.
Essas controversias tem com o causa o facto de não se
ter adoptado um. oriterio uniforme para o estabelecimento das
nascentes principaes de nossos rios, que tem sido determinadas
ao acaso, como j á notámos ao tratarmos do Jacuhy.
De accôrdo com a condição universalmente aceita para
se eleger a nascente principal de um rio~ entendemos que é
o Guaporé o que deve como tal ser eleito no caso, visto que
é entre os citados, o que mantem perfci lam ente a direcção do
curso inferior do Taquary, desde sua confluencia com o Rio
das r\ntas. Ne1n a idade deste sobre a dáquelle se póde allegar,
porque ambos, na, procura pertinaz ele uma vasante, cavaram,
em seculos de erosão incessante, um profundo leito no Planalto ,
onde ambos tem orige1n e, sem duvfrla, a. mesm a idade. A
estructura geologica do va1le de um , é a do valle do oulro. O
Rio das Antas só prrenche duas condições bem definidas a de maior extensão e a de maior volume d'agua, mas ambn.s
são secundarias e se subordinam a da direcção do tronco inferior do rio. A dictatorial condição antropogeographi ca não
pr.evalece n este caso como no do Jacuhy, porque os habi.t~ntes
de$ta região sempre consideram como rios distinctos o das
Antas, o Guaporé e o 'raquary, sabendo apenas que este é
formado por . aquelles .
O Taquary figura n o Primeiro Mappa do Paraguay com
o nome de Tibiquari e como sendo formado pelo Mbocariray,
actual Guaporé e que é o Santa Rita de S. L eopoldo e por. um
outro que só figura em legenda e que tem a situação aproximadamente do hodierno Carreiro - o Rio de J ulio de S. L eopoldo. No Segundo e no Terceiro Mappa do Paraguay, continua o nome de rrebiquari, porém, desde suas nascentes, que
0
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ahi sã.o a s do Guaporé. No ~1appa do D'Anville, continua
ainda como Tibiquari, formado , porém, p ela confluencia de
3 rios : Mboapiari , que no primeiro mappa citado figura como
seu affluentc, mas com o nome - Mboapuari; pelo Oaapigui,
que nos mappas acima r eferidos está registado como· tribu-:
l.ari o do Mbocariray, e por este .finalmente.
No mappa de Millau, per siste ainda o nome - rrebiquari
r en1 toda a exten sã o, corr endo sempre em linha r ecta, de N.
para S. tendo, por ém , as nascentes a cerca de 27° 10' e portanto
ern territorio catharinense, alem do U1'u guay .
. No Mappa de los Con/i nes de· las dos Coronas :de Espafia
11 Portugal en la A rneri ca Meridional, en contramo-lo ainda com
o n om e que v inha con servando , tendo, porém , a situação do
a ctual Rio das Antas. No mappa de Olmedilla, tambem assim
fi gura, porém , co1n o nome de Teviquari em seu curso suped or o ~1b oapiari , no curso inferior, até se lançar no Rio Grande.
Na Car ta de Moré, figura corno nascendo entre os m er.idianos de
51° e 52°, porta no, como o Guaporé. No mappa de Dreys está
l'egis t.ado con1 o nome <le 1 acuari, desde suas nascentes, nos
Campos da ·v acra ria, até se lan ça r n o .Tac uh y.
O· 'faquar y, depois da confluencia do Guaporé com o
R.io das Antas, tem os seguintes tributarios :
Na m a rgem direita:
1

'1) Ja caré, v ide este nome.

2) Puti nga., v ide este nom e.
Lambary .

E ' tambem conh ecido por

3) Palmas, arroio , corr e de NO. para L. , em u1n percursl)

de 12 klms. ; ba nha a linha colonial de seu nome e marca parte
dos limites entr e os municíp ios de Lageado e Encantado.
4) Bicudo, p equeno curso d'agu a , no mun. do Lageado,
corre de O. p ar a L. ; en1 um percurso de 5 klms.
5) A rroio Grande. r ega o mun. de La.geado, sen curso é
de 15 klms, na direcção ger al NO.- SF..
6) Arroi o do Meio, corr e parallelam ente ao precedente em
um p ercurso de cer ca de 13 klms.; banha a importante colonia
S . Caetano r ·o povoad o dr seu n om e n o mun. de Lageado.
7) F orqiteta, rio, nasce a mais de 600 n1er os do altitude,
no mun. da Soledade, cujos limites com os de Encantado
marca desde o ponto e1n que terminam a s divisa s de norte,
entr.e os m esmos, até o em que passa a ser lindeiro entre o
r eferido Encantado e La.geado, até penetrar no territorio dest~

. -"

----~--

ultimo. .. Corre ~a direcção geral NNO.-SSE. E ' correntoso
no inicio de seu curso; ao entrar, porém, na zona de compensação corre mais calmo e finalmente preguiçoso e placido na
zona de deposito. Seu cur.so é de 90 klms. aproximadamente,
segundo DOP. e o C. Eng.)· Selbach, calcula em cerca de 83; ,
Cunha Lopes, em 100; Jannasch, em 75; W. e Men., cm cerca
de 66; Coi. e Nie., e1n 74. Banha uma importante zona colonial.
Tem 2 grandes tributarios na m. d.: um delles é o Rio
Fão, que nasce a · O da villa da Soledade no mun. deste nome e
corre para SSE. at6 sua barra, depois de um curso de 45 klms. ,
segundo DOP. Selbach calcula esse curso em 221;2 klms.;
Cunha Lopes em 40; O C. Eng. em 50 e o regista como nascendo
ao N. da villa acima referida. Varela o denomina Atalho. O
outro tributario do Forqueta é o Forquetinha, que nasce nas
divisas do municipjo da Soledade com o de Lageado e atravessa
este _de NNO. para SSE. até sua ba1~ra, depois de um percurso
de 35 kln1s., segundo DOP. Selbach e o C. Eng., calculam em
~10 aproximadamente; recebe pelam. d. o arrojo da Abelha, que
.lannasch chama Pinheiros e que banha. a colonià Nova Berlim.
Pela m. e. o Forqueta r ecebe o San to Antonio , correndo de N.
para S. e com 15 klms. de curso.
,.
8) Lageado, arroio, nasce no mun. de seu nome e banha
a séde pelo N. ; corre de O. para L. até sua barra, junto ao
porto seu homonimo, depois de um curso de 8 klms.
9) Moinhos, corre de O. para L., banha a par.te S. da
yilla do La.geado, seu curso é de 12 klms.
10) São Gabriel, arroio, corre co1no o precedente, banha
o povoado de sou nome, séde do 6.0 districto administrativo
de Lageado, seu curso é de cerca de 9 klms.
11) Sampaio, nasce a cerca de 300 metros de altitude e
corre a principio de NNO. para SSE. até r eceber o Sampainho,
ahi se inflecte para L. até sua emboccadura, depois de um
curso d~ 37 klms., marcando em toda essa extensão os limites
entre Lageado e Venancio Ayres. Entre seus tributarios figura
o Sa.mpainho, já citado e que banha o mun. de Lagcado.
12) -Castelhano, nasce a cerca de 200 metros de altitude,
rias divisas dos mun. de Santa Cruz e Alfredo Chaves e corre
par.a S. marcando a linha divisoria daquelles municipios em
um percurso de 25 klms., d'ahi em aiante se inflecte para O.
a.té sua barra depois de banhar a villa de Alfredo Chaves;
seu curso é de 60 khns., segundo DOP. e o C. Eng.; Selbach
o chama Castelhana e calcula ·seu curso· em cerca de 53 klms.
e Cunha Lopes em 55. Entre seus · tributarios figura o Arroio
Grande, pela m.. e., que é por sua vez engrossado pelo Chaco.
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13) Chafaríz, pequeno cur.so (l1agua, corre de O. para
E. até sua barra, em uma extensão de 8 klms. aproximadam ente.
14)

Taquary Mirim, vide este nome.

15) D. Felicia, este arroio rega o mun. de Santo Amaro.

Pela m. e. affluem ao Taquary:
·E ncan.tado_, arroio, nasce no 3.0 districto do mun.
da Estrella e corre de NNE. para SO. em um percurso de 5

.16)

klms. até sua bar.r.a, junto ao povoado Marquez do Herval;
banha a linha colonial deste nome e a Fernando Abbott.
17) A ugust.o, nasce tambem no 3. 0 districto administra.:.
tjvo da Estrella e corre a principio para S. e depois para O.
até sua barra, depois de regar as linhas Bom Principio , Marechal Floriano e Rio Branco ; seu curso é de cerca de 13 klms.
DOP. o figura correndo sempre de L. para O. Selbach tambem
assim o regista, porém, com 53 klms., por localisar suas nascentes quasi no extremo L. do mun. de Garibaldi.
18) Conventos Vermelho, nasce proximo ás divisas da
Estrella com Garibaldi e corre na direcção geral L.- 0. ·até sua
barra junto ao povoado de Rocca Salles, depois de um curso
de 11 klms., segundo o Jrlappa da Estrella e o de Selbach. DOP.,
porém, calcula esse curso em 13 klms. ap roximadamente.

19) Theodoro, arroio, nasce na linha Borges de Medeiros
e corre na direcção geral I..i.-0., · até sua barra depois de um
curso de 8 klms.

20) Arroio da Seccá, nasce no 3.0 di sLricto administrativo
do mun. da Estrella e atravessa este cm toda sua extensão, de
L. para O. , em um per.c urso de 20 klms.
21 ) Corvo, banha o 4.0 districto administrativo do mun.
da Estrella, corre de L. para O., seu curso é de 10 klms.

22) Bôa Vista, nasce no muu. de Garibaldi e corre para
SSO. até receber o Poço das Antas, ahi se volta para O. até
sua barra, depois de um curso de 50 klms. segundo DOP. e
Cunha L opes; Coi e Nie e o C. Eng . calculam esse curso em
45 klms. W. e Men. em 33 e o figuram nascendo no mun ..
da Estrella; Selbach, em 31 e como tendo origem no mun. de
Montenegro, por confu.n di-lo com o Poço das Antas, já citado.
EBLe, que no mappa de Coi. e Nie. figura com a denominação
d e Rancho Grande, tem como tributaria o Santa Catharina,
que rnat'aca os li1nites N. de Taquary com Montenegro. No
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mun. da Estrella o Bôa Vista marca, .em toda a extensão, os
limites N. do 2.0 distr.icto administrativo com os do S. do 4. 0 •
23) Arroio da 'E strella, nasce no mun. deste noine 'e corre
para O. , em percurso de 21 klms. segundo o mappa desse mun.
DOP. o calcula, porém, em 15 aproximadamente e Selb1ach e
Cunha Lopes, em 16 e pouco. E' tambem conhecido por Arroio
Grande; seu maior tributario pela m. e. é o Gloria, que nasce
pr.oximo ao povoado deste n ome no mun. de Taquary e corre
para NO. em um percurso de 6 klms. E' orlado de matto
em ambas as margens, .
24) Arroio do Ouro, pequeno curso d'agua corre para O.,
em uma extensão de 5 klms., segundo o Mappa da Estrella.
DOP., calcula esse curso em pouco mais de 8 klms.
25) Areia, arroio, corre a principio para O. e depois de
5 klms., descrevendo um angulo recto, se inflecte para S. até
sua barra. Seu curso total é de 9Y2 klms.; DOP. o calcula
em 8 aproximadamente e o dá como marcando parte dos limites N. de Taquary com a Estrella, o · que não é verdade,
pois, tem todo o seu curso dentro do ultimo mun. citado,
affastado 2 klms. daquelles limites, no ponto em que delles
mais se aproxima e que é na f óz.
26) Engenho, hoje mais conhecido por Bom Retiro, banha
o povoado deste nome, séde do 2.0 districto administrativo
de r:raquary ; seu curso é de 12 klms.
27) Ribeiro, pequeno curso d'agua, banha o nucleo colonial de Bom Retiro.
28) Sanga da Ursula, corre proxima ao precedente.
29) Arroio do Silva, rega o mun. de Taquary, corre de
L. para O. até s ua barra, em frente á do Castelhano, depois de
5 klms. de curso.
30) Sanga dos· "Afarias, rega o 2. 0 districto administrativo

do mun. acima citado e corre na direcção do precedente.
31) Tigre, corre tambem no districto r ecem referido , de
NE. para SO., em um percurso de cerca de 13 klms.
32) Capivara, rega o mun . de Taquary, corre de NNE.
para SSO., em um percurso de 25 klms., segundo DOP. e o
C. Eng. Selbach o calcula em cerca de 23. E' avolumado
pelos arroios : a) Carapuça, que desce do cerr.o de seu nome;
no 1.0 districto; b) Herval, que Varela e Oct. Far. chamam
Herva, que rega o 2.0 districto e recebe por sua vez os arroios
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Pau e Cardosos; e) Saca Ceroulas; d). P otreiro, que desce do
Morro das Mutucas e é engrossado pelo Meia Agua, que lhe
entra pela m . e. ; r ega o 1.0 di stricto f> orlado de inatto em
an1 bas as margens.

-

33)· Tingueté, vide eRte nome.
34) Caiei r a, sanga, corre proximo á cidade de 1-' aquar y
e cuja fóz fica no porto de seu nome.
35 ) Pinheiros, tambem conhecido por Fonte Grande,
n asce, segundo Oct. Far., nos banhados situados na estrada
que liga a cida de de 'l'aquary ao Passo do Meio, no arroio
Santa Cruz, a cerca de uma legoa da r eferida cidade, t endo a
f óz proxima a o Asylo Pella.
,
36) Passo da Aldeia, corre ao S . da cidade de rraquary
e corta a estra da que a liga ao Asylo P ella.

•

37) Santa Cruz, nasce nas divisas dos municípios de
Monten egro, Taquarr e Triumpho e corre a principio de NE.
para OSO. e depois para S .. marcan do os limites entre os dois
ultimos municípios citados, cm toda sua extensão que é de
35 klms. rrem como tributarios os arr.oios Rodrigues, S. José,
este desce do 1\t[orro das Mutucas no '.l. 0 districto e tem cerca de
8 klms. de curso; Volta Grande, que tem origem n a Cochilha
das Figueiras; Morro Azul, que dimana dos banh ados juntos
a o morro desse nome e desagua proximo ao passo do Menna
Schuler, no Santa Cruz, depois de banha r o nucleo colonial
seu homonyrno o de receber as aguas dos arroios dos Vicentes ,
do P ereira, do Ca fundó, Costa Vent ura, Manoel de Oliveira',
Carlos Kussler e outros insignificantes. Affluem ainda ao
Santa Cruz os arroios Rodrig u es, F azen da dos Paulos, Areal,
Arraial, P edro Rosa e das P edras, com seu tributario o Leão.
38) Panta:no Grande, corre de N. para S. em um percurs q
de' 15 klms., n o mun. de rl'riumpho.
39) E stiva, pequen o curso d 'ag ua, rega o mun. de Triumph o, corre de N . para S . em uma exten são de 6 klms.
O curso do Taquary, desde a confluencia do Rio dai-;
A.ui.as com o G11aporé, é de 105 klms. segundo Coi. e Nie., DOP.
e o C. Eng. )· Selbach, o calcula em 120 ; C.unha Lopes e Jannasch, em 115 ; W. e Men., em 83 aproximadamente. Serve de
limite entre os municípios de Encantado e Lageado e o de
Estrella; entre o de Taquary com os de ·v enancio Ayres e
Sa.nto Amaro e entre este e o de Triumpho. . Ao longo de suas
margens se encontram grandes centros agricolas t; industriaes;

.,

.;
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pelas suas aguas se escoam para a capital do Estado a grande
producção desses centros de vida, progresso e. fartura. E' fracamente naveg~vel até a cidade de seu nome; nas aguas medias até a villa da Estrella e nas cheias até a confluencia do
Guaporé com o Rio das Antas, por gazolinas e outras embarcações pequenas.
Nas cheias, não só por ser sua bacia de caracter impermiavel, como principalmente pela grand e affluencia das aguas
que descem do Planalto trazidas pelos dois grandes rios que
o formam, as suas aguas a.ttingem até 14 metros acima do
ri.ivel commurn, inundando as suas margens até se lançar no
seu grande reservatorio - o .Jacuhy.
Portos -

Existem no mun. de rraquary os seguintes:

1) Porto Grande, situado .no extremo S.

proximo á

P

volta do Barreto.
2) .Fazenda Lengler, proximo ao Asylo Pella, servindo o
estabelecimento deste nome . .

.

3) Asylo Pella, servindo ao estabelecimento deste nome.
4) Caieira, nas prqximidades da cidade de Taquary.
5) Taquary, servindo a cj dade de seu nome, da qual fica
·
a 1 klms. de distacia.
6) f 'olta do Freitas, a cerca ele E> klms. de rl'aquary e
proximo ao da Viuva Guedes.

-.

7) Josephino Teixeira, logo' acirna do pr.ocedente.
8) Pm·to Novo ou do Becker, como tambem é conhecido.
9) Fazenda Hespanhola, servindo o estabelecimento de
seu nome.
10) Capitão Miguel.
11) Porto da Barca.
12) Pedreira, proximo ao povoado de Bon1 Retiro.

13) Bom Retiro, situado no extremo N . do mun. e Junto

ao povoado de

~eu

nome. .
Passos - Existem os· seguintes neste- município: Real,
junto ao porto de Taquary; Taquary Mirím, junto á barra do
arroio deste nome; Ohafarjz, servindo os municípios de Taquary e Venancio Ayres; Santarem, Pedreira, Bom Retiro,
Itaipava das Flôres, Lodos no rio Taquary; Domingos Gravina,

..
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Capitão 'reixcira, Duarte Dutra, Valeriano, Serafim Praia, no
Capivara; de Cima, do Meio, de Baixo, S. Lourenço, Sonza
r do Menna Schuler , no arroio Santa Cruz.
Existem a s seguintes n o mun. em apreço:
Sobre o arroio Santa Cruz, no Passo do Souza, na divisa com
o mun. de Montenegro; sobre o arroio Potreiro, a 6 klms. da
cidade de r:r aquary e no logar denominado Amoras; sobre o
Arroio Grande no logar denominado P osses, na divisa. com
o mun. da Estrella; sobr e o Capivara, no passo de Dorningos
Gravina, no passo do Serafim Praia, a inda sobre o Capivara e
sobr e a fóz deste uma ter ceira ; no arroio Ribeiro, junto ao
Bom Retiro; no a1;roio Silva, proxirno á ,sua barra ; no rrigre,
junto á barra; no Potreiro , lambem proximo á barra; sobre
o Concordia; sobre o Ism eria e arroio do Ouro ; sobre o Santa
Cruz, no passo de Baixo, sobre o arroio Bom Retiro ; sobr e o
Monte Bonito e finalmente sobre o Morro Azul.
Limnographia -- Possue este mun. 4 lagôas: a) Armenia.
nas cercanias da cidade, riquíssimo viveiro de aves aquat icas
( Oct. Far .) ). b) Cemiterio, proxima ao cemiterio evangelico;
r) dos Ramos e finalmente de J oão Horacio.
Banhados - Entre outros existem no mun. o Grande,
Pantano Grande, ambos no 1.0 districto; Pinheiros e Morro
Azul, junto aos quaes nascem os a rroios desses nomes.
Tlhas - São a s seguintes n o rio 1'aquary e p ertencentes
a este mun. segundo Oct. Far . :
Pontes -

1)

Padre José, abaixo da cidade ele 'T'aqua1·y e proxima

à \ 1olta do . Barreto) de terras ferteis.
2)

Bizarros_, tambem fertil e situada em frente ao Porto

de rraquary.
3) Capivara, situada acima da cidade de 'l1aquary e quasi

cm frente á barra do arroio de seu n om e.
4) Macacos, ilhota, um pouco abaixo da cidade.

5) Cabritos, em frente ao P orto de 'l'aquary.

Clima - O clima deste mun. é excellente. A temperatu ra lnaxima absoluta observada n o decennio de 1912 a 1921
foi de 39,6 em 14 de dezembro de 1917 e a mínima de - 2,5
em 8 de junho de 1915 e em 21 do m esmo mez, em 1921 .
Os maiores oalores foram registados de novemhro a janeiro e
os frios mais intensos nos m.ezes de junho e julho. A m edia
no verão foi de 23,7; no outono de 18,4 ; no inverno 13,5; na
prin1a,v era 18,,2, o ·q ue dá para o anno 18,4.
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A m edia da altura das chuvas no referido decennio, segundo as observações pluviometricas, foi em m/m. de
367,4
1
no verão; 398,4 no outono; 440 no inverno; 337,5 na pri n1avera
oºu seja a m edia annual de 1543,3.
O município de 'raquary, que é parte integrante do Estado
do Rio. Grande do Sul, pertence ao 1.0 districto eleitoral; faz
parte da archidiocese de Porto Alegre, con~tituc uma comarca
ecclesiastica, composta das seguintes paro chias f oraneas: Santo
Amaro, S. Jeronymo e rriumpho. E' séde da Comarca judiciaria de seu nome, creada pela lei provincial n.º 799 de 25
de outubro de 1872 e alem do territorio deste mun. comprehende
tambem o de ' 'enancio Ayres. E' constituído por 3 districtos
administrativos e igual' numero de judiciarios: 1.0 disricto Taquary, com 17.058 habitantes e ~ área scuperficial de 302
klms.2, creado por provisão de 20 de outubro de 1775, occupa
o 7. 0 logar na ordem chronologica dos districtos riograndenses ;
2.0 , Bom Retiro, com 6558 hab. e a área de 264 klms.2, creado
por acto municipal n.0 11 , de 15 de dezembro de 1895, fica no
extremo N. do mun. com excellente porto na m. e: do rraquary,
por onde se escoam par.a Porto Alegre os productos da Colonia
Teutonia e de parte do mun. da Estrella, especialmente na época
das seccas, pertence-lhe o povoado Burgo da Gloria; 3.0 , Arroio
Grande, com 5584 hab. e a área de 186 klms.2 , creado pelo acto
municipal n.0 110, de 5 de maio de 1908.
O movimento do r.egisto civil no ann o de 1922 f oi o
seguinte:
1

r

População 1 Nasciment. 1

••

29.200

1.114

Obítos

212

1Casamentos 1 Natalidade j Nupcialid.
1

38,04

162

'

Mortalidade

7,26

5,54

1

1

Sendo a área do mun. de 752 klms. 2 , a densidade da população era, portanto, em 1922, de 38,56, occupando assim o
2. 0 logar entre os 72 municípios do Estado, então existentes.
No primeiro recenceamento do Rio Grande do Sul, feito
em 1803, a então .fr.eguezia de S. José do Taquar y, figura co1n
916 habitantes.
Nos recel\ceamentos de 1'814, 1847 e 1858 .foi encontrada
a seguinte população :
Annos

1814
1847
1858

Popu- Bõrancos Indije- Libertos E sera- Recem- Livres
lação
nos
vos nascid.

1.714 jl.092
4.964

6.334

-

42

-

-

67

433

160

2.621
1.160

f

80

-

-

2.343
4.528

..
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No recenc~am ento de 1.0 de agosto de 1872 for am en contrados:
Populaçno

Nacionaes

1

9.001

8.189

1

Africanos

1

Diversos 1 Alphabetos Analphabet.

Allemães

1

1

29

711
1

1

72

1

7.350

1.951
1

1

Recenceamento de 1890:
1

Popu.- ' Naclon. Extrnn- H.omens Mulheres Brancos Caboclos Pr etos Mestiços Alpha- Analphageiros
laçíle
betos
betos

11.103 10 !)17 1 186 15.345

7.!">58

8.713

l

979

102

1.282 2.241 8.862
1

1

A p op ulação encontrada em 1900 a stava a ssim distr ibuída:
· Districtos

Homens

Mulheres

Total

l, o

2.o

5020
2.158

5.124
2.092

10:148
4.250

Somma ..

7.182

7.216

14 398

1

1

Alpbabetos

1

3.753

1

1 Analphabetos

1

10.645

Essa população foi assim discriminada :
BRASILEIROS

Natos
H

1

M

,

Alle- 1 Argen- Austromíl es 1 tino Hungar os

Naturalizados
H 1 M

6.999 7.123 17
1

E XTRANGEIROS

1

1

2

H I M

H

H ! M

21

2

8

l

52

1

anos

Por tug.

Diver-

H l :M

H I M

H 1 \I

Itali-

17

SOS

14 1 6 14 3 71 5
1

1

1

A p op u la ção p ara 1910 foi calcu lada em 19.3.27 h abita ntes.
Pelos dados acima ch ega-se ao seguinte resultado sobre
a eLh n ograph ja n este mun.:
181 4

1872

1890

Elem ento branco
68,4 % '72 ' 201.
78,7 r o
/O
indigena
2,0%
1,0%
2,5 %
preto
29,1 % 21,s·rº 29,3 %
"
Os dados relativos á cultura intellectual são os segui n tes :
1872 - a lphabetos 18,3 ; analph abetos 81,7
1890 -.
,,
79,1
20,9 ;
'1900 ,,
73,1
26,9 ;
"
1

1

)l
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Vê-se, con1 alegria, que a p orcentagem dos aualphabet os
decresce. E' ele notar. que estão incluidos n o numero dos que
não sabem ler as creanças em idade escolar e as abaixo dessa
idade. Somente estas attingem a cerca de 13% da população.
Abatida essa porcentagem teremos r espectivamentc 68)7; 66,1 ,
isto é, 10% apenas mais da m etade da população, incluídos
os de idad~ escolar.
O mun. não te1n prestado infor1nações sobre a estaListica
das habitações. O que sobre o assumpto saben1os é o que
consta n o t rabalho de Oct. Par. e é que pa cidade existiam .
.em 31 ct e dezembro de 1910, segundo o l'ece11cean1ento então
.f eito, 4·21 prerli os, srndo 387 t.erreos, 29 assobraílados e 5
sobra dos.
O numero d r vehiculos existentes en1 '1022 era de 1103,
sendo um automovel de passageiro , 516 carretas de 2 rodas.
4 carros de 4 r odas, 440 carretas de 2 rodas, 56 carroças de
4 rodas e 86 aranhas.
A população pecua1·ia. do 1nun. calcuh-lda ern 1923 foi
a seguinte:
Especie

Valur

165.000
'1 2.000
4.860
58.000
40.000
2.400
282.260

17.820 :000$000
780:000$000
486:000$000
1.914 :000$000
800:000$000
26:500$000
--21.826 :500$000

Bovinos
Equinos
Muar.es
Suinos
Ovinos
Caprinos
rr otal

',
•

Quantidade

Entre os diversos productos agricolas do mun. figuraranl
na saf1·a de 1923- 1924: milho·, feij ão, arroz, trigo o bataLa ingl oza, r esp ectivamente, com 10.200, 1960, 300, 60, 1300 t oneladas.
No quadro da tributação territorial do Estado em 1921 ,
Taquary figura entre os municipios do 7. 0 grupo, isto é, entre
os que tem menos de 100.000 h ectares, do seguinte modo:
Numero de propriet11rios

2.750

Valor m<>dio

.\rea e m hectar es =--=='= =va
-_lor venal

8.710:800$ -

74.155

li

117$4G7

1\. receita e a despeza do município foi a seguinte em 1921:
'
.
Saldo de l
192

=

•

=

R<>ceita

º=.,;,,,'=º=rd=~arla

4'.289$

j_Extra ordin.

101:339$ 1 67:666$

l

L

. Despeza
'l'otal

Total

i173:~94$

1

8V:U66$

82:356$ 172:322$
1

..

Saldo
para
192'2

972$
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E' neste ponto de vista um
municipio previlegiado pela sua situação geographica em relação á capital do Estado, para onde exporta sua grande producção e bem assim com os centr.o s productores. Alern da
estrada de ferro de Porto Alegre á uruguayana que o atravessa de NE. para SO., é eortado por diversas estradas de
rodage1n e servido por excellente via fluvial, onde novegam
diversos vapores, gazolinas, chatas e lanchas, da importante
companhia de Navegação Arnt. e diversas embar.c ações de
outras companhias.
A. estação do telegrapho, que 6 de 5.ª classe e dispõe de
um aparelho Morse, pertence ao 18.º Districto Telegraphico.
Em 1923 transmittiu 1068 telegrammas com 31.597 palavras
e recebeu 1296 com 20.463 palavras.
No r eferido anno de 1923 existiam no mun. 60 estabelecimentos de ensino, sendo 1 collegio elementar, 10 escolas isoladas, 25 subvencionadas pelo gove1~no estadual, 9 municipaes
e 25 particulares.
Vias de conununicação -

Eis um quadro Ja instrucção ministrada no mun.:
População
do municipio

Alumnos
ma,riculad.

População
escolar

...

-

29.200

5.752

.

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 l;lab.

Alumnos
matr. por
1000 hab.

Alumnos
matr. para
1000 em idade escolar

,.

3.262

193.5

' 1

112

l

567

Alumnos
matr. em
relação a
area do
municipio

4

P elo quadro acima se vê que o mun. occupa o 10.0 lugar
em numero de alumnos matriculados por 1000 habitaHtes, o
6.0 em relação a área municipal.
A receita do mun. é superior a 120 :000$000 e a despeza
com a instrucção é de ·6 :000$000.
Imprensa - O primeiro jornal que nos consta ter sido
publicado neste mun. é o Taquariense, em sua primeira phase.
Reappareceu em 31 de dezembr.o de 1887 e é publicado até
hoje; o 2. 0 a RfJ'stauração, que appareceu em 1886; 3. 0 a Gazeta
de Taquary, tambem de 1886 e que desappareceu no anno seguinte; 4.0 o Peroba, cujo primeiro numero é de 30 de janeiro
de 1887; 5. 0 o Petit, de vida ephemera; 6. 0 o Perscrutador, que
circulou de 1893 a 1894; 7.0 o Rosiclér, cujo primeiro numero
appareceu em 11 de junho de 1.905 e o ultimo em 17 de mar.ço
de 1907.
Existe na cidade de Taquary o Theatro S. João, inaugurado em 7 de setembro de 1874, de construcção mixta e com
lotação para 350 espectadores.

..
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Ainda com o nome de Taquary existe um 1·io tributario
directo do Ibicuhy. Montenegro, dá esse nome a um pequeno
arroio tributario do Salso. O rio acima referido nasce a mais
de 200 metros de altitude, no mun. de S. Francisco de Assis
e corre de NE. para OSO., até sua barra, depois de um curso
que Selbach calcula em 67 klms. Coi. e Nie. em 51 aproximadamente ; Cunha Loipes em 50; Jannasch rm 45; o C. Eng.
em 40; DOP. em 38 e a C. C. G. B. em 25. E' correntoso, tem
sempre muita agua e é ·orlado por estreita facha de matto em
ambas as margens. Tem como tributarios os arroios Taqu arizjnho, Ribeirão, Sanga do Areal, banhado dos Pachecos e
do Jacaré.
TAQUARY MIRIM - c. taquara-y-mirirn, o arroio das
'raquaras ou o riozinh o das Taquaras. No caso o diminuitivo
serve apenas para indicar a existencia de outra caudal maior.
Rio, nasce no mun. de Santa Cruz e o corta de N. para S.,
f ertilizando suas ter ras, depois se inflecte para L. e nessa direcção corre até sua barra, servindo de limite entre o mun.
d e Venancio A.yres e os de Santa Cruz, Rio Pardo e Santo
Amaro. Marca tambem as divisas entre o 1.0 e o 5.0 districto
do mun. em que tem origem e ahi conta como tributarios os
arroios Bussenmuker, pela m. e. e o da Arena, tambem conh ecido por Schmitt e o Pinhal, pela m. d., marcando este
ultimo parte dos limites entre Santa Cruz e Rio Pardo, em
torl a sua extensão que é de 12 klms., correndo sempre de
SO. para NE . Os outros tributarios ainda pela m. d. são: Cria,
que serve de limite entre o R.io Pardo e Sa nto Amaro, corre de
SO. para NE. em um percurso de 10 klms. ; Pinb eirjnho, que
corre como o precedente, em urna extensão ele 9 klms.; Sanga
Funfa, com 6 klms. de curso e 'l1aquara, com 7 klms., correndo
a-mbos como os precedentes. O curso do Taquary l\1irim é
de 72 klms., segundo DOP.J Cunha L opes e Selbach, o C. Eng.
C'alcula em 65 e Oct. Par. em 132.
Ainda com o nomes acima existe -um .nucleo colonial
cm ·v cnancio Ayres.
TAQUARYRANCHY n o1ne do Taquarachim.

••

Assim Cunha Lopes escreveu o

TAQUAR)rZINHO - Palavra h ybrida c. taquar y (s. tu.pi)
+ zinho (suf. diin. portuguez). Arroio affluente do 1'aquary,
trihutario do Ibicuhy.
rrARAMANDAHú - c. tara-manda-y o r~io do atilho de
milho. Daquelle modo D'An ville graphou o no1ne do 'l..,aramandahy, visto a prónuncia do y na lingua indígena ser par.reida com a do .u francez.

,
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Sil v. Peixoto) repetiu essa graphia.
1·10

TARAMANDAHY - E ' a graphia correcta no nome do
hoje conhecido por Tramandahy. Vide este nome.

1"ARUMÃ - Arvore da familia das verbenaceas. Vitex
Tarurnan) Mart. Suas flôres são do um lindo azul claro; perde
as folhas no inverno; dá fructo mui sem elhante a azeitona, é
procurada pelos passaros. A arvore dá tóros de 5 a 7 metros
com um dia1netro variando entre 40 e 60 cm. ; é de côr esbran.qui çada, sendo o cerne mais escuro; fibras finas, tecido
nnido, talho duro. rl'em grande applicação como dorrr1entes
de estrada d e ferro , especialmente nos logares hu1nidos, onde
resiste alé 10 annos. Serve tambem para rodas hydraulicas;
a m edia d e sua densidade é de 0,897 e cta eesistencia a comi 1ressão 695 kilogrammos por cm 2.
Arroio affluente do Ibicuhy da Aramada no mun. de
Li vra.mento. Denominação antiga de uma cochilha entre o
1
\ accacahy e o Jaguary trjbutario do Santa Maria, conforme se
vê das concessões de sesmaria f Pitas, em 1815. a Manoel Gomes
de Camargo e, em 1816, a Bento .T osP ~artiT)s. FanzPndo no
mnn. de S. Gabri el.
rrEABAUBA - Está assim escr·ipto o nome do Camaquam
elo Norte no Mappa de 1l1illau.
11 ·F~RIQUERi\ -

.c. tebi-coera, o assento ou nadegas do
v.c lhaco; póde ser tambem simplesmente a s nadegas, visto que
r:oera, alem . d e significar velhaco; extincto , pas~a'do = ex
do latjm, é tambem indice de plural. Antiga deno:m inação
da Lagôa dos Patos.
T l~ BIQUARI

-· corr. tibi-qua-r -y) o ri o das sepulturas·.
Denominação dada ao actual rio Ta:quary no Segundo 'A1.appa
rlo Paraguay. Assim ,l/illau denominou um dos affluentes do
.T acuhy, que pela posição em que foi traçado nos parece que
é o actual Itapuhy. Esse mesmo autor em seu segundo mappa
de 1770 ctá aquella denominação a o hodierno Rio das Antas.

TE \'TQlJARI -

Assim Olmedilla rscrevcn o nome do

rraquar~· .

rrgBIQU.ACIM - _Figura com esse nome no .Primeiro
111appa do Paraguay) um tributario do Tbicuhy que nos parece
o actual Jaguary.
rrIBtQUARI - Rio das sepulturas. Assiln está graphado · ,,
o no1ne do actual rio Taqu ary no Prirneiro Mappa do Paraguay
o no de D'1\ nville de 1733. Na ediç~o allen1ã do Seg·wndo

•
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Jlfappa do Paraguay a denominação acima é dada a um affluente do J acuhy, que nos parece, pela posição e1n que está traçado, que é o Itapuhy. Na concessão de sesmaria feita, em 1814,
ao padre José F ernandes do Valle, está tambem escripto como
acima se r egista, o nome do actual rio Taquary.
rrICABAQUÃ - e. ti-cabãquã, rio correntoso, que corre
com força, torrencialmente, com velocidade. 1\ntiga denominação do Ca1naquam do Sul e que traduz p er.feitamente o seu
n1odo de ser., especialmente no jni cio de seu curso, em ·1ue
corre impetuosamente, como todos os rios que descem de serras
ou de grandes elevações ..
rrIJUCO - corr. ty-yuc, la1na, brejo, paul , agua podre.
1~' alt. de tuyu, o u no guarani designa quasi sempre corpo~
molles, brandos; significa tambem desfeito' podre. Tuyu, tr acluz lo<io, bar·ro. Contem esta palavra, como observa Mar·tinez~
duas m ctouymias, Yisto que o t indica a pressão, a fo r.ç a que
faz o pé na n1asa branda (u } e o y a fricção do pé e da perna
AO penetr·ar no lodo. isto é. na substancia branda (.u ).
Lageado affluente do rio do P eixe no lnun. de Passo
. F'undo , citado por Oct. Par.
TIMBAUBA - corr. timbo-uba, a aevorC' da espuma. As
vagens da ti1nbauba são ricas em saponina, prestando-se até
para ser(~n1 empregadas corno sabão. Vern da hi , sem duvida
sua denominação. Ha duas especies de tünbauba: a Quillaja
úrasiliensis Mar.t. da famiba das Rosaccas e u, JJnterolobium
tirnbauva Ma rt. da familia das Leguminosa s e sub-familia das
Mimoscas. E' desta ultima especie a existente neste Estado·.
E ' uma arvorc fr·ondosa e de grande desenvolvimento. Suá ·
cxistonci.a assignala terreno fertil , pois só nestes vegeta. ,,Nas
n1attas cresce mais ou m enos a prumo , rroduzindo toradas de
grandes dimensões, utilisadas sobre tudo para canoas, visto
para isso se prestar admiravelmente por. ter um cerne muito
g r osso e muito leve." (J. Dutra) . O t.ecid o desta arvore. é
fr ouxo, poroso, por ém muito duraYel.
Nome de tres logares: um ein 1\1ontcnegeo, outro 1em
. \legr ete e o outro em S. Sepé. .l\ntiga estrada que partindo de
S. Miguel vae á S. Borja, depois ctC' cortar o Passo F undo,
proximo á foz do arroio desse nome no Inhacapetum.
'rINIB1\ U\TA - O m esmo que timbauba. Nome de dois
arroias : um ó tributaria da rn. e. do Itapuhy e o outro do
Piratiny do Norte, tem sua barra entr.e a do Passo Fundo e a
do P ecegueiro . Antigo rincão entre o \ Taccacahy e o S. Sepé ,
conforme se vê da concessão de sesmarja feiLa, cm 1816, a
Innocencia Umbelina de J esus.
•
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1'IMBÉ - corr. ti-peb) nariz chato; póde ser tambem
arroio raso e talvez corr. de tembé, o labio inferior. Ar.r oio
tt·ibutario do Juquinha no mun. de Guaporé, corre de N. para
S. em um percurso de 7klms. aproxiinadarriente. Nasce no
vertice do angulo formado pela estrada que saindo do povoado
Drnsíl, vae se unir. á que liga S. Luiz da Casca com Passo
Fundo e Soledade.
reIMOHA. - corr ty-moe) a agua posta.
r <'gi sta o nome do Imbaha.

•

Assim o C. Eng.

1'INGUI'l'É - corr. ty-gui-ete) o liquido verdadeiro que
ve:m , a espu1na verdadeira, grande, forte, o verdadeiro tingni.
Tingui é nome commum a diversas especies de vegetaes dos
generos Phaecarpus) Mogon.ia) e Jaequina, os quaes lança.dos
no rio tem a propriedade de matar. o peixe. Corresponde ao
nosso 'I'imbó e ao trovisco de Portugal. (B. Rhoan).
Arroi o tributario do Taquary, banha a face N. da cidade
deste n ome e desagua com o nome de Riacho; corre de L. para
O. , seu curso é de 1~ klms, aproximadamente.
TIRIRICA - a cortante, a qqe vibra, vibrante, do verbo .
tiriri) brandir, cortar, vibrar. Planta - scleria reflexa, da
família das Cyperacias, de que se extrae cellulose para o fabrico de papel translucido. E' a maior Cyperacia da America.
(Pio Correa).
Arroio no mun. de S. Leopoldo, nasce no 6.0 districto
e corre para NE., até se lançar no Banhado Grande, de ond<?
ernerge, com as aguas reunidas ás do Guary e assim desagua
no Itapuhy, pouco acima do Porto das Tranqueiras. S. Leopoldo menciona esses dois arroios como · tributarios directos
e jsolados do Itapuhy.
TOBAQUA. - c. toba-quá) o buraco ou a cóva do rosto;
o rosto esburacado , cheio de covas. Está assim escripto o nome
do Camaquam do Norte no Primeiro Mappa do Paraguay.
TOBATINGUI batingah y.

Assim DAS: g raphou o n om e do Ta-

rr'OCA - s. abs. oca) o refugio , o esconderijo (Th. Sarnpaio) . Passo no rio Santa Maria, no mun. da Taquara.
TORAMANDÁ - alt. de tara-mandá-y) o rio do feixe ou
do atilho d.e milho. Está assim graphado o nome do Tramanday no Primeiro 111.appa do· Paraguay.
reORAMANDAHU - Assim D'Anville em seu Mappa da
Arnerica Meridional, graphou o nome do Taramandahy, cer-

•

,

•

•
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tamente porque a pronuncia ·cto y na lingua indigcna se assemelha com a do u francez.
TOROPASSO - Palavra hybrida c. toro (tatú, na lingua
indigena)
passo (s. m. portuguez), passo do tatú. Rio, nasce
no mun. de Uruguayana e corre a principio para NO. e depois
se inflecte para O. até sua barra no Uruguay, em frente á
Ilha Grande; seu curso é de 55 klms., segundo DOP. e o C.
Eng. Nos trabalhos da C. C. G. B. figura com 67 klms. Selbach o regista como correndo quasi dois terços de seu cutso
para N., calcula sua extensão em 53 klms. e dá-lhe o esquisito
nome de Rio Garumbó. Cunha Lopes o figura correndo, erradamente, .de S. para N., até se lançar no Ibicuhy. Jannasch,
incictiu nesse erro. rrem como tributario pela m . e. : a) Pindahy, vide este nome; b) Itajassú, com 16 klms. de curso,
vide este nome. DOP. o considera como tributario do Pindahy.
Nos trabalhos da C. C. G. B. e no Mappa que acompanha os
Annaes de S. L eopoldo, figura como affluente directo do Toropasso; e) Pindahy Mirim, vide este nome. d) Carumbé, o C.
Eng. o n1enciona como tributario do Toropasso e o denomina
Carumbá, certamente levado por Ja.nnasch, que alterou a graphia de Cunha Lopes, que é -- Carumbú.
Coi. e Nie. calculam o cu ri;;o do Toropasso em cerca de
8 klms. apenas; C. Jacques, secundon rsses autores.
T-Ia, por ignor~ncia da etymologia do nom e deste rio ,
tendencia para o desfigurar, escrevendo-se Touro.passo, em vez
da fórma que acima registamos e que é secular. Encontramo-la
sempre assjm nas antigas concessões de sesmaria entre outras
nas de Custodio Pires l\1onteiro Bandeira, Franci.sco de Paula
Leal, Jacintho .José Goular.t, em 1814-, e a Rogcrio Lopes Lencina, em 1816.
Com o nome acima existem mais : um arroio tributar] o
da m. d. do Caverá, que tem origem na serra deste nome ; seD;
curso é de 21 klms.; duas estações da estrada de ferro, sendo
uma na linha P. A. U. entre as de Ibirocay e Carumbé, no mun.
de Uruguayana e a outra entre as paradas Erobaha e Blaz,
na linha de Quarahy a Itaqui.

+

TOROPY -

c. toro-py, o pé do tatú. Pode ser tambem
corr. toro-pe-y, o rio do casco do tatú.
Rio, formado pelos arroios Celso, que tem como tributario
pela m. d. o Aguapé e pelo Canaleira, que nascem no mun.
de Julio de Castilhos) a cerca de 300 m etros de altitude. Sua
nascente principal é o Celso. Alguns entendem que é o Caneleira e outros, que é o tributario deste que nasce a NO. da villa
•
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de Julio de Castilhos. Corre de · N. para S. até re9eber as
volumosas aguas do Guassupy, ahi.,· como que influenciado
pela direcção deste, se inflecte para SO., e depois, pou co acima
da barra do Taquar achim, se volta bruscamente para a direcção
primitiva até sua emboccadura. Limita o mun. de Santa Maria
com os de J ulio de Castilhos, desde a b~rra do Guassupy. até'
á do 'foropy Mirim e Santiago do Boqueirão desde esse ultimo
ponto até a f óz do arroi o Sampaio e d'ahi até sua barra, com o
de S. Vicente.
São seus trjbutarios pela m. d.:
1) S. João, p equeno curso d'agua, n o mun. de Julio de

Castilhos, corre para SSE .
2) M on.f olo, arroio, corre como o precedeu te, con1 cerca

de 15 klm s. de curso .
.3) Toropy °A1firim, vide este nome.

1. ) Barreir o_, arroio , correndo de N. para S .. em um percurso ct e 10 k1ms. aproximaclameinte.

5) Sanipaio, tem origem 110 lado m eridiona l do povoado
de J ary e corre; para S. até sua barra, depois de um curso rle
15 klms. DOP. escreveu Samparo.
6) Canóas, p equeno curso d'agua, contravertente do S.
Xavier., corre de ONO. para SE. até sua barra em uma extensão
de pouco rnai s de 10 klms.
7) Taquarachim_, vide este nome.
Pela m. e.:
8) Guassupy, vide este nome.
Divi sa e o Taquarembó.

Tem como afflucntes . o

9) Caneleira, arroio; é, como acima ficou dito, um dos

galhos formadores do Toropy. Jannasch o denomina Toropy
Mirim, e considera como nascente principal do Toropy o galho
que nasce a NO. da villa de Julio de Castilhos.

10) Pecegueiro, corre para NE. até sua fóz, pouco abaixo
da do Guassupy, depois de um curso 9.e cerca de 9 kjlms. O
curso do ':Poropy é de 125 klms. segundo Montenegro, Cunha
Lopes e Oct. Far. DOP. o calculou em 130; Jannasch em cerca
de 120; Coi. e Nie . em 108 e Selbach em 90. Ainda com o
nome de Toropy existe um povoado no mun. de Julio de Casti lhos, séde do 6.0 districto administrativo, cr eado por acto municipal n.º 18, de 1.0 de agosto de 1912; sua população em 1922
era de 2152 habitantes. Nuclco colonial em Jaguary.

•
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MIRlM - c. toropy mirim, aroio da casca do
t.atú. Desce este arroio da Serra de S. Martinho rumo do S.
até sua barrq,, depois de um curso que Cunha Lopes calcula
em 40 klms. aproximadamente; Selbach em 34; DOP. em
cerca de 33; Montenegro em 30 e o chama ~roropyzinho; o
C. Eng. en1 70, visto o confundir com o rr oropyr dando este
nome sómente á caudal que rola para O. depois da emboccadura do Guassupy. Ja,nnasch o confunde com o Caneleira,
tributario da m. e. do Toropy e Oct. Far. o m enciona como
correndo no mun. dr Sa nta Maria. Ha engano, o arroio em
apreço tem todo seu curso no tcrritorio do mun. de Julio de
Castilhos.
~"'OROPY

TOROPYZI NHO - Palavra hybrida c. toropy (s. guarani)
zinho (suf. dim. portuguez). Assim Montenegro denomina
o 11 oropy Mirim.

+

11 0ROQUÁ - e. toro-quá, o buraco do tatú. Povoado
no mun. de S. 1<-,rancisco de Assis, séde do 2. 0 districto admini stralivo , creado por acto municipal n .º 2 de 1.0 de janeiro
de 1909. Sua população é de 4958 habitantes. Nucleo colonial
em J agua1~y.
TORORAIPY - - c. toro-rai-py, o casco do filho do tatú.
Tay, filho para f orrnar a preposição de, muda o t em r: Cheray,
m eu filho.
Cunha Lopes r egista com aquella denominação um a rroio
que ellc figúra correndo de NE. para SSO. até se lançar na
m. e. do Taquarachirn, depois de um curso de 20 klms. Nos
trabalhos da C. C. G. B. esse arroio figura cem o aff'luente directo do 'I'oropy e co1no sendo forn1ado pelo 1"'aquarachim e
pelo Salso.

TORORORI'J1AMA - corr. toro-retama, a região, a terra
dos tatús. Antiga denominação da actual ilha Torotama,
situada no canal do Rio Grande, confgorme se vê das concessões de sesmaria feitas , em 1738, a José Ferreira Chaves e João
da Silva Souza e em 1753 a Antonio Sjmões.
TOROROTAMA - E ' tambem, evidentem ente, corr. tororetarna. Assim é denominado o S. Gonçalo na concessão de
sesmaria feita, em 1757, a Manoel Leite ·vieira.
'POROTAMA - corr. toro-retama. Ilha no canal do H.io
Grande. Nas antigas concessões de sesmaria, figura óra com
este n ome, óra com o acoma r eferido . Entre as em que está
escripto Torotama, encontrámos as feitas, em 1779, a Manoel
Marques de Souza (o avô), em 1791, a Antonio Cabral de Mello
o, em 1782, a Caetano José Vieira.
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TORREíJ.'AMA - Figura com esse nome o Povo Novo,
.cu t.re Rio Grande e Pelotas, em um manuscripto hespa.nho~,
transcripto na Exposição de Ri o Branco, sob~e as Missões
Ori entaes.
'T'ORUMANS - alt. de tarumã. .\nti go nome de um
capão no districto de Bujurú, conformr se vê da concessão
de sesmaria feita, em 1778, a Simão Soares da Silva.
'l.1RAIRA - corr. tarauirá) que é e. larra-guiro) o que
está de T'ojo, segundo Th. Sampaio. Para A lf'. Carv. é corr.
tareira-tá-reii, arranca pello . P eixe vulgar em todos os rios
do Brasi1 , da famíli a Characinidae. da cspecieJl.facrodon 'f(lalar
baricus.
Arroio tributari.o do Pahnas no mun. <le Bagé, corre de
S. para N. em um percurso de 15 klms. DAS. m enciona com
esse nome uma lagôa no mun. de Santo Antonio da Patrulha,
proxima a dos Barros. Oct. Far. a localisa no mun. de Concei ção do Ar roio e diz que coro o referido nome exist e um
braço do Guahyba, no mun. de P orto Alegre.

..

TRAMANDAHY O m esm o que tora1nandahy. Alf.
Carv. diz que f> e. Cityra-manda-y) e traduz: o rio do inorro
·dos peixes.
O Trarnandahy tem origem. na Lagôa dos Quadros e
correndo para o S. põe em ligaçfio as lagt1as das Malvas, do
Lessa, do Passo, do Marcellino, todas essas por sua vez ligadas
.umas ás outras e pen etra finalmente na do seu nome e ao
sair della, no lado do nascente, corrr 1H~si:ia threcção e se lança
no Oceano.
Povoado ao S . da barra do rio citado. Existe ahi uma
excellente praia de banhos, muito procurada p elos habitantes
de Porto Alegre. O povoado está ligado á capital do Estado por
uma estrada de rodagem, propria para automoveis, e por via
fluvial até Palmares e d'ahi p elo ramal ferrco que conduz á
Conceição do Arroio, até Lessim r cl'ahi em diante, por delig r ncja, cm pequeno percu r so.
TUCANO - corr. tu-can, o bico osseo (Bap. Caetano).
P flra Th. Sampaio, é corr. tu-quã) bico exagerado. Ave trepadora do genero Ramphastus.
Arroio, nasce a cerca de 300 m etros de altitude enlre os
m orros do Lageadinho e da Fortaleza, no 1.0 districto admini Rfrativo de Taquara e corre para S. até sua barra no Itapuby,
depois de um curso de 111;2 klms. O documento mais antigo
em que o encontrámos mencionado, foi ·a concessão de sesmaria f'ej la , em 1816, a Domingos Francisco Pereira .da Silva.
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f..iinha colonial e eslrada uo mun. citado.
'l'UPACERE'I'AN - e. tupã- ci-retan, a região ou a terra
da MãP d e Deus. Existe uma lenda que attribue a origem desse
nome á seguinte phrase pronunciada por um companheiro
do fraucoz Beauvalet, ao se despedir deste que ahi fixava r esidencia: Tu y pas·seras le temps, e que foi recolhida por um
peão que os acompanhava e que por ignorar a lingua franceza
repetiu phoneticamente, segundo seu 1nodo de ouv ir, isto é:
tupaceretan.
Entre os diversos argumentos para desfazer essa invencionice existe um decisivo: A existencia daquelle nome antes de
Beauvalct chegar á este Estado, que só podia ter sido depois
de 1848, pois neste anno fôra posto em liberdade em França,
da prisão em que se achava por haver rr1orto em duello o
jornalista Dujar.ier. Entre os documéntos antigos em que a
referida localidade apparece com a denominação acima, figuram co ncessões de sesmarias e entre essas a feita, em 1791,,
pelo conde de Resende, a Anna Fausta Gertrudes e outra ao
alferes José dos Santos Cardoso.

•

~~ xistem

f

com o nome a cima dois povoados, séde de districtos, sendo um de Cruz Alta - o 2.0 e o outro, tambem 2.0 ,
de Julio de Oastilhos, creados, respectiva1nente, pela lei provincial 1130 de 7 de abril- de 1878 e acto municipal de 27 de
outubro de 1901 .
Cochilha, corta os municipios ele Cruz Alta e .Julio de
Castilhos. Banhado no primeiro dos municípios citados.
'rUPA.ETUA - corr. t.u pã-tuã, o palmito de Deus. S.
Leopoldo dá essa denominação a um dos tributarios da m. e.
do Jacuhy, proxim.·o á fóz do Vaccacahy Mirim. DAS. o
secundou.
Tl)PANCY mun. de S. Sepé.

e. tupã-cy) a mãe de Deus.

Banhado no

'l1 UPARA Y - e. {upã,...ray, o filho de Deus. Tay, filho,
para formar a preposição de.: como já observámos, muda o
t em r.
Banhado, cochilha, estação da estrada de ferro e nucleo
cplonial no mun. de Itaqui.

-

TURETAMA Torot.ama.
TURORE'l'AMA S. Gonçalo.

Assim DAS. escreveu o nome da ilha
Assim. Olmedilla escr.e veu o nome do rio

..
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TURERUTAMA - Assim D'Anville regislon o nome do
S. Gonçalo , em seu mappa de 1748.
rrURUMÃ -

alt. de tarurnã.

Logar no 1nuLL do HervaJ.

_
rruRUTAMA - Está assirn graphado o nome da ilha
rrorotama na lei provincial n.0 179, de 16 de outubro de t850,
que creou a capella de S . João Evangelista na ilha dos
~ifarinheiro s.

UAPU'rAN -- E 1 provavel que seja. corr, ua-pitã, o talo
vermelho. Está assim escripto o nome do Cambuiretan, na
.c oncessão de sesmaria feita , e1n 1816, a Ignacio de Jesus
Muaria.

..

l JBATUBA - corr. yba-tyba, o fructal, o horto ; pó'd l'
ser tambem corr. uyba-tyba, as flexas. o canavial bra\·o, alludindo á gramínea Cyneriun1 satcharoides, de que os índio~
Jazem suas flexas.
Linha colonial no muu. de Lageado.
UBICUI -

Assin1 Gay escreveu o nome do Ibicuhy.

UGUABOY - corr. igua-rnboy, a bahia ou lagamar da
cobra. Arroio no mun. de Itaqui; nasce na verlente septent.r·ional da Cochilha do Rincão da Cruz e corre para N. até sua
barra no Butuhy, depois d eun1 curso de cerca de 20 klm s.
UlYIBú - corr. y.-mbo-ú, o que faz beber ; o que dá a b eber.
Alluzão aos tuberculos grandes do umbú, que segrega agua
abundante nas raízes, onde os viajantes se descenctentam. Th.
~ampaio.
Pode ser tambep'.l , seguJ}do B. _Caetano, corr. ibájmbú, fructo que faz vir.· ou dá agua. As traducções acima
tem inteira appli cação ao Svondias popurea de Linn. que vegeta em o Norte do paiz. A in1buzada ahi tão apreciada é
feita com o summo dessa fructa e leite. O Umbú do Rio
Cirande do Sul é differente do Imbú do Norte. E ' uma arvore
dioca, folhas ellipticas, da família Phytolacacea (Pircunia
dioica). Floresce em nov:embro, seus fructos são bagas roxas
djspostas em· espiga, muito apreciados pelos suínos. E' uma
excellente arvore de sombra; attinge a gr.andes dimenções.
sua madeira, porém, não tem applicação porque seu tecido
lenhoso é muito froux'o, vem d'ahi o nome de Maria Molle,
que lhe dão no Paraná ;. contem grande quantidade de saes Çlc
potassio e por isso, depois de calcinado é e:rp.pregado no fabrico
do sabão. A casca da raiz, informa Fran. Araujo, é consideraàa purga.tiva e segundo Baland, o sueco das bagas conten.1
14o/o de assucar, traço de oleo essencial, uma resin a molle e un1
acido organico volatil.

-
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Com o nome acima existem tres arroios: um delles é
tributario do rio da Varzea e marca em toda sua extensão, que
é de 6 . klms., parte dos limites entre Paso Fundo e Palmeira,
corre de SSO. para NNE.; o outro rega o mun. de Santa Victo'r ia, segundo Oct. 1Far. e o outt>.o, finalmente, banha o 5.0 districto
de S. Vicente, corre de K. para S. até se lançar no Ibicuhy,
acima do Passo de seu nome, depois de um curso de pouco
mais de 6 klms. Povoado, séde do 5.0 districto administrativo
de S. Vicente, creado por acto inunicipal n. 0 9 de 6 de fevereiro
de 1921. Estação da estrada de ferro nesse povoado. Ainda
con1 o nome de Dmbú existern tros cochilhas: uma no mun.
de S. Vicente; outra no ' Passo Fundo e a outra p ercorre parte
dos municípios de S. Gabriel e Rosario. Parada no Ramal
ferreo de Quarahy a Itaqui. Cerro no n1un: de S. · Vicente;
picada, no de Pelotas. Na freguezia do Rio Grande existia
em 1748 um capão ~omo a denominação acima, conforme se
vê da concessão de sesmaria feita a Pedro Teixeira Cardoso.

o

+

UMBUZEIRO - Palavra h yb rida, e. umbú (s. tupi)
eiro (suf. portuguez que indica e·m sua formação erudita individuo que exerce certa profissílo e na forma popular nomes
de arvores e plantas ).
Banhado no mun,.

d~

A.legrete.

UNHANDU1l1- - Está a ssim escripto o n ome do Inhanduhy na conce.ssão de sesmaria feita, em 1814, a .T osP Anton io
.da Silva Neves:

I

UPAOARAflY - -corr. ypa- caray, a lagôa santa ou (lo
_S anto. A.rroio, nasce por tres galhos no mun. qe D. P edrito
e corre para NNE .. até sua confluencia con1 o Upamoroty para
,f orinarem o Ibicuhy da Armada. Coi. e Nie. o dão como tributario do Itaquatiá e calculam sou curso em 25 klms. aproximadamente. Cunha Lopes e Montenegro, se serviram e•hdentemente dos elementos forneci dos pelos autores r ecem ·Ci.t.ado~, elevando, porém, o curso do arroio para 30 klms. 'Jannasch o .r.e gistou co1no formando o Ibicuhy da Arro.ada em
sua confluencia co'm o Itaquatiá. D'OP. dá-lhe 35 klms. e tra:ça
com imperfeição seu cur'so; o C. Eng. coloca suas nascentes
proximo á fronteira, como tambem o faz a O. O. G. B. , dá-lhe
50 klms. de curso e accrescenta-lhe um grande tributario pela
m. d. Selbach põe suas nascentes a NNE.· das Tres Vendas o
dá 45 klms. para seu curso e ao seu tributario Vaccahyqua,
_chama \ 7accaquá.
Lagôa e banhado no mun. citado .
•

,
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UPAMARA,HY - i\ ssim o C. 'E ng. r egista o nome do
Upamoroty.
UPAMORO'rY - corr. ypa-moro-ty, lagôa de agua muito
branca ou cristalin a. E ' a nascente principal do Ibicuhy da
Armada ; tem origem proximo á s 'I1res Vendas, na cochilha de
Sant'Anna e corr e para S. até a confluencia do Upacarahy,
depois de um percurso que a C. C. G. B. calculou em 70 klms.
Receb e pela m . e. o Itaquatiá j á descripto e pela direita o Goiab eira, que corre em terreno alagadiço de S. para N., servindo
de divisa em toda a sua ex ten são entre os municípios de Livrament o e D. P edrito, seg u n do DOP., Selbach e a C. C. G. B.
Oct. Fiar ., por ém, diz qu e esses limites são p elo Upa m oroty .
O curso do Goiabeira é de 41 klms.; tem m atto em ambas as
margen s. DOP. calcu la o curso do Upamoroty em 55 k hns.
Ainda com o n om e acima existe um districto em
Sant'Anna do Livramento, o 2.0 creado p elo acto estadoa.l n .º
124 de 21 de fevereiro de 1891.
UPI CARA Y Assim Ca·1nargo escr.cveu o n om e do
l Jparacaray.
UPOOAROHY - Está assim escripto o nome da Tagôa Upacaray na con cessão de sesmaria feita, em 1814, a Manoel;
Antonio.
UR UBú - e. ur u-bú, a ave n egra. E sta ave que pertence
á famili a dos volturides, é commum na America ; é dotado de
vista e olphato apuradissimos.
Arr oio n o m u n . de P almeira cita do p or Oct. Far. Estação
da estra da de ferro de Quarahy a Itaqui, a 112 m etros de
a1titude e inaugura da e111 20 de · agosto de 1887.
.
URUBUOARU - c. ur u bú-caru, a comida dos urubús.
Arroio t ributario do Ij uh y, na sce n o mun. de Santo Angelo
e corre para NO. , servindo de divisa entre esse mun . e o de
S. Luiz Gonzaga; seu curso é de 35 klms. Selbach o calcula
• em 30 ; o C. Eng. em cer ca de 36 e o figura correndo rumo
differente isto é, de OSO . para ENE .
.
URUBUCARUZINHO - Palavra hybrida e. urubucaru
(s. guara ni)
zinho (suf. dim. portuguez) . Oct. Far. regista
com esse nome um arroio no mun. de Santo A.ngelo.
URUCUTAHY - c. ur ucu-tay, o urucu baixo, p equen o.
Urucu é a planta geralmente conhecida por vermelhão Bixa Orellaria, Lin. da família das Bixaceas cresce de 4 a 5
melros ; tronco r ecto_; se esgalha formando copa ; a corola das
flôres é de côr branca rosea; o fructo é uma capsula eriçada
de espinh os de 20 milimetros, con tendo muitas sementes ver.rnerhas, as quaes são de muito u so na tinturaria. Em todo
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o BrasiJi usam. o Urucú na arte colinaria para dar côr ás
iguarias (Meira Penna). E' empregado medicinalrnente contra
as affecções do coração. O conego Gay deu o no1ne acima
a traducção: gallinha baixa.
Rio nasce na Cochilha do Espinilho, no inun. de S. Borja
r. corrr. para ONO. até se lançar no Uruguay, depois de un1
curso de 60 klms. Cunha Lopes o figura correndo para O ..
calcula seu curso em 50 klms. e coJ.loca sua fóz junto com a
do Manoha, isto é, no vertice do angulo formado pela grande
curva que descreve o Uruguay entre a ilha de Mercedes e o
Passo das Mulas. Selbach, o C. Eng. e Jannasch, se utilizaram dos elementos daquelle autor, que havia por sua vez recorrido a e. .Jacques.
·uRUGUAY - c. urugua-y, o rio dos cara1nujos ou elos
buzios. Rio, a nascente. principal desta ma.gestosa caudal é
o .rio Canôas, entretanto se o considera como tal o Pelotas., por
se desprezar as condições excenciacs para se eleger a nascente
<le um do. O nome Ur.u guay começa na confluencia dos dois
cursos d'agua recem citados. O Pelota.s tem origem na vrtente
occidenta1 da Serra do Mar a cerca de 900 m etros de altitude
e corre na direcção geral de O., descrcYendo grandes curvas.
São seus tributarios na n1argem riograndense:
1) Rio das Contas, nasce como o Pclotas e' corre para
~NO.; recebe pel~ 111. e. os arroios das Barcas e Pulpito e pela
esquerda o Divisa e o Ribeirão; seu curso é \de 30 kln1s, segundo DOP. e o C. Eng., .fannasch eleva ao dobro, isto é,
00 klms. e dá-lhe co1110 tributario entre outros, os quatro arroios
acima citados. Coi. e Nie. escreveram Rio Cantos e o figuraran1
como tributario do Cerquinha. Cunha Lopes os copiou.
2) Silveira, arroio, corre como o precedente, até sua f óz
proxima ao Passo da Cadeia; seu curso é de 30 klms. DOP.
o denmina, por engano. Ccrquinha. Selbach dá-lhe um tribute.rio pela m. <l. que elle denomina Rio 1nvernadinha.
3) Cerq.uinha, corre tamben1 na. direcção geral ONO. até
sua fóz; DOP. calcula seu curso ern cerca de 60 k1ms. e o
confunde com o rrouros. Selbach o aYa1ia em 30 klms. e o
C. Eng. em 28 aproximadamente.
4) Touros, corre como os acima rcfer.idos até sua fóz,
junto ao Passo Santa "Victoria. DOP. o confunde com o Silveira e calcula se.u curso e111 55 klms. O C. Eng. o avalia em
25; .lannasch em cerca de 43 e Selbach em 371/2.
5) Divisa, corre tambem para ONO. até sua barra e con10
todos os acin1a referidos, rega o mun. de Bom Jesus. DOP. o
figura nascendo por 2 galhos a cerca de 6 kln1s. ao N. da
villa de Bom J esus, e calcula seu curso em 62 klms. O C. Eng.,
10
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col11oca. suas nascentes a 35 klms. a NNO. daquella villa e
aYalia seu e.urso em 20 klms.
6) Sant'Anna. Rio, marca em toda sua extensão parte
dos limites entre Bom Jesus e Vaccaria. DOP. calcula seu
curso éin 95 klms. e dá-lhe como tributario pela · n1. e. o rio
Soccorro, que Jannasch menciona como nascendo ao N. da
villa da ' 1accaria e tendo como afflucnte pela m. d. o rrres
Lagões. Selbach faz o Soccorro desaguar. directamente no Pelotas e calcula o curso do Sant'Anna em 451/2 klms. e f'a~ ·
affluir-1he pela m. d. um tributario que elle chama rio dos
Guatis e que Jannas·c h denomina rio Quati e Coi. e Nie e Cunha.
Lopes, Quarteis. , O penultimo autor citado calcula o curso do
Sant'Anna em 75 klíns. e o C. Eng. em 48 aproximadamente
e considera o Soccorro como tributario dir~cto do P elotas.
7) S. João, nasce a NO. do povoado de S. Pedro, no muu.
de Vaccaria, e corre para N. até sua barra depois de um curso
de 22 klms. aproximadamente. Selbach o denomina Fachinal.
8) Leão, nasce por 2 galhos ao S. do povoado de S. Pedro
e corre para N. até sua emboccadura, depois de um curso que,
.o C. Eng., Selbach e Jannasch calculam em 30 klms. e DOP.
em 20.
9) S. Joaquini, rio , nasce por 3 galhos: Pontão, Pulador
e Rabão, a cerca de 25 klms. ao N. da villa de Lagôa ' ' erme1ha
e corre rumo do septentrião até se lançar no Pelotas, 10 klrr1s.
acima da barr.a do Canôas. Tem como tributario pela m. d.
o rio Bernardo José, contravertente do Santa Rita e que corre
para NNE. em um percu~so de 55 klms. Cunha Lopes o denomina Rio do Cal).al. Selbach o considera como tributario directo do Pelo tas, tendo o S. Joaquim como affluente e Coi. e
. N'ie. dão essas duas denominações ao curso d'agua em apreço
e um tributario p ela m. d. que elles chamam Lageado do
Ruivo. Jannasch se utilisa desses dados. O Bernardo José
marca parte dos limites entre Vaccaria e Lagôa Vermelha. O
curso do S ..Joaquim é para Cunha Lopes e DOP. de 50 klms.
Coi. e Nie. calculam em cerca de 72.
O Uruguay depois da confluencia do Canôas com o Pelotas, corre para O., descrevendo grandes curvas, até o Salto
Grande, co1n a velocidade media de 3 metros por segundo e
encachoeirado. Ali se volta para SO. e começa sua zona de
compensação bem caracterizada: leito mais largo, arenoso, pontilhado de ilhas, correndo com menos velocidade, as cachoeiras
não interrompem de todo a navegação. Conserva a direcção
acima até a barra do Quarahy, en1 que se inflectc para S. até
formar com o Paraná o Rio da Prata. Desde o Salto Gr.ande
até a . fóz do Ibicuhy, corre parallelamente ao Paraná. Serve
de limite entJ·c nosso paiz e a Republica Argentina, desde a
1
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fóz do Peperiguassú até á do Quarahy. A extensão do curso do
Uruguay em territorio brasileiro e br.asi~eiro-argentino, isto é,
desde a confluencia do Canôas com o Pelotas até a barra do
Quarahy, ainda não está precisamente determinada. O C. Eng.,
a calcula em cerca de 1030 klms.; Selbach, em 945; Jannasch,
em 875; DOP., em 865; e.unha Lopes e L. Cunha, em 860; Coi.
e Nie., em 855; no Mappa das Estradas, está avaliado em 845;
H. 1llello, em 840; Bento Porto, 760; Min. Via., 600.
,,O caracter geologico de todo o valle do Uruguay disse o
illustre geologo inglez Nathaniel Plant, ,,que, alem dos depositos sedimentarios, é de grande inter.esse pelas suas rochas
ígneas,· tem de ser para o futuro centro de grandes operações
tn eta1lurgicas e mineraes. Os dois maiores depositos sed imentarios são compostos de grés que pertencem a duas épocas
geologicas differentes, mostrando .o da margem direita pertencer ao vieux gres rouge e ter soffrido subversão pela erupção
das rochas ígneas as quaes em muitas partes o penetrarão e
partirão suas camadas, metamorphoseando-o em uma especie
de quatrite. Este grés, por sua estructura semi-cryslalina
e das contorsões de sua estractificação, não pode ser empregado nas construcções nem aberto em lages. O outro, que se
estende mais pelo interior da província, é da m esma idade
que as camadas de grés do arroio Candiota, podendo ser con- .
sidêrado como equival~nte dos depositos triassic ou colitic de
Inglaterra. Este grés soffreu pequenas contorsões por ter sido
formado posteriormente á erupção das rochas ígneas, conservando por isso a sua estratificação, o que permitte que seja
aberto em lages e empregado nas construcções. As rochas
ígneas citadas pertencem ás duas divisões das rochas porphyriticas - am9hyboliticas, e encontram-se em diversas formas
como diorite e trapps ou grundstein dos .amphybo"Liticos e
melaphyre, trachyte-porphytico, phenolite e basalto de piroxenico."
Existem no Uruguay as seguintes ilhas pertencentes ao
Brasil:
1) Japejú, na barra do Ibicuhy.
2) Cruz, proxima á barra do arroio. desse no1no.
3) Palomas, a 3 klms. de Itaqui e abaixo da fóz do arroio
Pintado Pequeno.
4) Quadrada, pouco acima do Passo das Pedras.
5) Butuhy Grande e 6) Butuhy Pequena, na barra do
Butuhv., .
7) Santa Luzia Inferior ou Orierttal, a pi ma do Passo de
Sant'Anna e do arroio Santa Luzia, e a 14 klms. abaixo do
porto de S. Borj a.
10*
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8) 1lf ercedes, ilhas e ilhotas a 6 kln1s. abaixo da volta
de Mercedes e do Passo dà.s Mulas.
9) Pequena, acima do arroio de S. Lucas.
10) Garruchos, perto da povoação do mes1no nome.
11) S. L.ucas Pequena ou I lha do Cordeiro, entre o Passo
dos Garruchos e a bocca elo Piratiny.
12) Taquaras Superior ou de Cima, na bocca do Piratin y.
13) Piratiny, quatro ilhotas em frentC' a barra do rio
deste nome.
14) Santo I sidro, grupo de ilhotas, pouco aciina do passo
desse nome.
15) Santa Jlfaria, grupo de 3 ilhas e varias ilhotas 11a
cachoeira do m esmo nome.
16) Jtacaruaré Grarnde e seu grupo, a 3 kJ,ms. da ilha argentina Itacaruaré Chica.
17) S. Xavier , 3 ilhotas acima do Cerro Prllado.
18) Comandahy, grupo de ilhas pouco abaixo ela ·fúz do
rio desse nome.
'19) Grande ou Co1nv1·icla, acilna da bar1·a do a1Toio
ll'erreiro.
20) Roncador, recifes na cachoeira do mes1no nome.
21) Bugres, grupo de iJhas, a 3 kln1s. acima da f'n1bocca•
• dura do arroio dos Bugres.
22) Biguá, no rapido desse no1ne.
28) Jacaré, no rapido desse nome.
24) Saltinho, ilhotas e recifes na cachoeira desse 1101110,
acima da barra do rio Santa Rosa.
25) B'uricá, ilhotas na corredeira desse ~ome.
Os tributarios na in. e. do Uruguay cm tcrrilorio brasileiro são os seguintes:
1) Lageado do Passo, rega o mun. de Lagf>a Ver1nelha
n corre parallelamente à estrada que liga a séde desse mun.
á de Campos Novos em Santa Catharina; te1n a fóz proxin1a
ao Passo do Barracão. Selbach o deno1nina Marmeleira e
calcula seu curso em 33 klms.; Cunha Lopes e DOP. o avaUa1n
em 40; Jannasch em 27; o C. Eng. conftu1de suas nascentes com
as do S. Jeronymo e dá-JJ1e por isso 65 klms. de curso.
2 ) Tigre, nasce a cerca de 600 n1etros de altitude no
mun. de Lagôa Vermelha e corre para N. até sua barra depois
de um curso de 28 klms.
3) Fo rquilha,, rio, nasce no Matto Portuguez, ao N. do
rroldo Casseros. antiga Colonia Militar desse nome, e corre para
NNO. até sua: barra. Tem como affluentes: o arroio Passo
B"undo que desce do lado occidental da villa da Lagôa ·verrnelha e cor1·c para NNO. em um percurso de 22 klms. aproximadamente e recebe o Lageado Grande, com 18 khns. de exten'

t:

141

..

são, corendo para NNO. avolu1nado pelo Ivo ; J\rroio Divisa,
con1 o seu affluente Barreiro, correndo ambos para O. até sé
reunirem. Jannasch traça imperfeitamente o curso desses dois
arroios e ao que figura como maior -dá o · nome de Barbeiro.
Ao mais volumoso dos aff1uentes pelam. e. do Forquilha chama
Rio do Matto Portuguez e Selbach o denomina S. J oão. Coi.
e Nie calculam o curso do Forquilha em '132 klms.; Cunha.
Lopes em 122 ; Jannas.ch em 93; o C. Eng. em 60 e o figura
co1·rendo para N.; DOP. em 65; Selbach em 86.
4) Lageado, rio, nasce no Matto Castelhano con) o nome
de Lageado José Domingues e corre, precepitado, rumo N. até
receber as aguas do arroio Ligeiro, que desce ru1noroso do
Campo do Meio, onde bróta por 2 grandes galhos: lageaclos
Taipas e Santo Antonio e segue para NO. até sua confluencia
com o José Domingues, desse ponto em diante a caudal com o
non1e de Lageado, rola até se lançar no Uruguay. E' mais
conhecido hoj e pela denominação de Ligeiro. AXO. denomina.
o José Domingues de - Rio do Peixe e o figura nascendo ao
N.. do Povinho da Entrada e d'ahi correndo para NNE. até receber o Ligeiro, voltando-se nesse ponto para N. até sua barra.
Assim tambem figura na Planta da Zona Colonizada e na
PlC1Jnta da Colonia de Erechim. Marca os limites entre Erechim
e Lagôa Vern1elha. O C. Eng. o considera con10 nascendo no
Campo do Meio e d 'ahi correndo com o nome de Ligeiro para
N. até sua barra. DOP. figura o Rio do Peixe como tributario
do Ligeiro. E' avolumado por diversos e importa ntes cursos
d'agua, figurando entre elles na m. e. :
a) Rio do Peixe, antigo José Don1ingues, que tem corno
affluentes pela m. d. o Tifuco Preto, o kfoinho e o Carr·eteü·o~
correndo todos para NNO. e respectivan1ente co1n 10, 15 e 20
klms. de extensão . Os da m. e. são: Butiazinho, que DOP. denomina Libiano e o figura correndo ele O. para L. em percurso
de 10 klms. Na Planta da Zona Colonizada a direcção ó para
N~.; Invernadinha, seu curso é de cerca de 10 khns.: é avolumado pelo E stanislau, que lhe entra pela m. e.; Caçador,
corre para L. cm um percurso de cerca de 12 klms.; Divisa,
Theophilo, correndo a1nbos con10 o precedente, porém , com 2
kJi1ns. o primeiro, e com 21;2, o segundo; Acampamento, DOP.
o chan1a, por engano, Caçador - bróta do lado oriental da
estação Sertão e corre para O. em um percurso de 12 klms.
rrodos esses cursos d:agua regam o mun. de Passo Fundo;
Rio Bonito, corre na direcção geral L., descrevendo uma grande
volta; seu curso é de 20 klms., marca os limites entr e Passo
Fundo e Erechim; Formigas, corre a principio para NNE. e
depois se inflectc para L., seu curso é de cerca de 15 klrns.;
Engenho Velho, corre pará L. em um percurso de 4 klms; Rio
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dos Indios, nasce por diversos galhos a NE. de Erebango e

•

corre para· L. até sua emboccadura; entre os galhos que o
formam, figura o Missel, que desce da Estação de Ereohim
, e banha o povodao deste nome. O Rio dos Iridi os, a que
Jannasch chama Herval dos lndios e Cunha Lopes, Herval
simplesmenté, é ~volumado pelo Lageado Br.anco e pelo Licinio,
a este DOP. chama
Licidino. O curso do rio em referencia
'
é de 25 klms. Este, como os demais mencionados, depois do
Rio Bonito, regam o mun. de Erechim. ·
b) Capoer ê, corre para N. até receber o arroio Ligeiro
ahi se inf'lecte para NNE. até sua barra. Entre seus tributarios
figuram: o L i geiro, já referid o, com cerca de 25 klms. e o
Caç,dJdor, que deslisa entre a cochilha das Cobras e o cerro da
Balisa, junto á estação deste nome, rumo de L. até sua barra,
em un1 p ercurso de 15 klms. Recebe pela m. e. o Marcellino.
Na Planta da Colonia de Erechi m, figura sómente co1n 10 klms.
de extensão, por ter sido considerado como tr.ibutari o do arroio
Ligeiro e na Planta da Zona Coloni zada, seu nome foi substitui do pelo de Toldo. Cunha Lopes o denomina Espraiado .
O curso do rio Lageado ou Ligeiro é de 150 klms. para
Coi. e Nie.; de cerca de 200 para AXO .,· o C. Eng. e DOP.
calculam em 110 ; Selbach, em 112 aproxünadamente e Jannasch em 110.
'
5) Lageado Teix·eira, corre de SSO. para NNE , na encosta
da Cochilha da Balisa, em um percurso de 17 klms.
6) Lanibedor, vide este nome na descripção do mun. do
Erechim. Jannasch o denomina Suzanna.
_
7) Despraiado, correndo como o precedente de S. para N. ;
seu cur.so é, segundo DOP. de 35 klms. ; o C. Eng. o calcula
cm cerca de 30. Selbach, dá-lhe o nome de Dourado.
•
8) A riranha~ vide este nome na hydrographia do Erechim . .
9) Dour ado vide este nome na hydrographia de Erechim.
10) Pas so Funclo, rio, nasce entre o Povinho da Entrada
e a cidade de seu nome, á qual banha pela face oriental, e desJ4isa correntoso e apertado em estreito valle, rumo do N., até
sua barra, proxima ao Passo do Goyo En, a .200 metros de altitude e aos 27° 16' de lat. S. e 9° 42' de long. O. do Rio de
Janeiro. Esse passo raramente é vadeavel. O Passo Fundo, que
tem matto forte embas as margens, é o Ur uguay Mirim dos
J esuitas e dos Commissarios h espanhoes. Lozano ao descrever
o Uruguay, disse com referencia a este rio: ,,~asce con poco
caudal y se divide en dos braços, de los cuales aT austral llaman
Uruguay Mini e ai ceptentrional Uruguay Guaçú. "
São diversas as dimenções attribuidas ao seu curso : AXO.,
dá-lhe cerca de 200 klms. ; Coi . e Nie . calculam em 156 aproximadamente; DOP. em 150; Jannasch e Selbach, em 135;
'
'
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Cunha Lopes e o C. Eng. em 130; Vel. Silv. em 127; Prestes
Guimarães. em 120. O Passo Fundo, marca os limites entre o
'

'

'

1nun. seu homonymo e o de Erechim. São seus trib~tarios
pela m. d.:
a) Estancia, um dos galhos que o formam , corre para
ONO., em um percurso de 17 klms.
b) Miranda, nasce a O. do Povinho do lVIeio e ruma para
ONO. até sua barra, depois de um curso de 35 klms.
e) Engenho, pequeno curso d'agua. Jannasch o figura
como tributario do Butiá.
d) Butiá, corre para O. em um percurso de 9 klms. ·
e) Fachineiro, corre para ONO.; seu curso é de 10 klms.
/
aproximadamente.
f) Teixeira, nasce do lado occidental da estação Sertão
e corre para ONO. até s_u a confluencia com o Facão, que desce
l'UIDO de O., com ·ligeira inclinação para 080. - assim reunidos
se lançam no Passo Fundo.
g) Arroio do Meio, corre na direcção geral de O.; seu curso
P de 20 klms. Jannasch o denomina Estancia.
•
h } Pinheiros Altos, corre con10 o precedente em um percurso de 15 klms.
i) Curuçú, corre tambem de L. para O., seu curso é de
tt klms. aproximadamente. Jannasch o denomina Soros.
j) Erechim, vide este nome.
.
PeJa m. e. entram no Passo Fundo:
k) Palhano, corre para NNE. em um percurso de 10 klms.
l) Cedro, córre para L. até sua fóz, depois de um curso
<le cerca de 10 klms.
rn) Bugre, pequeno curso d'agua correndo como o precedente.
n) Sarandy, vide este nome.
o) Butiazinho, corre para L. en1 um percurso de ceréa
de 7 klms.
p} Rondinha, corre para NNE.; seu curso é de 17 klms.
aproximadamente.
q) Divisa, marca em toda a sua extensão, que é de 8 klms.
os limites entre Passo Fundo e Palmeira.
r) Papudo, corre para ENE. em um percurso de cerca de
10 klms.
s) Serrinha, corre para L.; DOP. calcula seu curso em
cerca de 9 klms. e Selbach, em 15. Coi. e Nie. o denominam
Ji, undo.
t) Taboão, corre como o precedente em um percurso que
DOP. calcula em 8 klms. aproximadamente. Coi. e Nie. o
denominam Taboca. ·
.
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u ) Lobo, corre para L. até ·sua barra depois de um curso

de 9 klms., segundo DOP.; Selbach, o calcula em 11 e pouco
e Coi. e Nie. em 15 aproximadan1ente.
v) Cerr o, pequeno curso d'agua, corre para· L: DOP.
o denomina Cervo.
x) Tigre, corre para NNE. e banha o Povoado de Nonohay; seu curso é de 20 klms.
11 ) Nonohay. 'Vide este nome. E' tambem conhecido por
La.geado dos Indios.
12) I ray, é tambe1n conhecido por Mel, nasce nos Can1pos de Nonohay e corre para S. até sua barra, em um percurso de cerca de 80 klms. Em sua m . d. existem as afamadas
fontes de seu nome, de aguas sulphurosas.
13) Tainhas., é tambbem conhecido por Ariranhas ; Moraes
Dutra o denomina Rio Negro. Nasce como o precedente nos
Campos de Nonohay, por 2 galhos e corre para N. até sua barra,
depois de um curso de 18 klms., segundo DOP. )· o C. Eng. o
calçula em 30 aproximadamente. No Mappa da Comar ca de
Palmas, tambem figura com essa extensão. Coi. e Nie. o avaliam em 36 k.lms. e o figuram correndo para NN~.
14) Varzea, nasce a cerca de 600 metros de altitude a O.
da cidade de Passo Fundo e corre para ONO. até o ponto enl
que recebe o arroio Zainos, eu1 que, formando um angulo recto,
se volta para N., direcção essa que co11 serva até sua barra, ao~
27° 1.4' de lat. S. e aos 10° 12' de long. O. rrem matto abundante
em ambas as margens, onde se encontran1 os mais bel1os exen.1plares de nossa flóra. Sua primitiva denominação era Trigoti,
os Jesuítas e os hespanhoes, chrismaram-no por Uruguay
P'u'itan ou P'itarl, denominação esta que pertencia ao actual
'I'ur.vo, mas que aos ultimos convinha baralhar, para complicar
às demarcações de limites e tirar partido disso, visto que pretendiam as divisas pelo Chapecó, o Pipiriguaçú de Oyavird.
Os demarcadores portuguezes em 1789, o denominaram Rio
da Picada. Sobre o assumpto diz o immortal Rio Branco, em
sua erudita Ex posi ção, apresentada ao Presidente dos Estados
Unidos da America, .em defesa dos direitos do Brasil, na questão
das Missões; ,, O Governo brasileiro e a Missão Especial do
Brasil não acceita m essa errada applicação do nome de1l1ber uy,
inventada pelos commissarios hespanhoes depois de 1789; e
não acceitam tambem a de Urug.u ay Pi tan, erradamente applicada no mesmo mappa, ao anUgo rio Trigot.i, hoj e rio da
Varzea. São denomin;:tções adoptadas pelos hespanhoes em
·fins do seculo passado, mas repudiadas então pelos portuguezes
e depois por todos os brasileiros que estudaram as demarcações."
I
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Varias são as dimcnções attribuidas ao curso do ' rarzea:
Cunha Lopes, o calculou em 190 klms.; o C. Eng., em cerca
de 180; Jannasch, em 175; DOP., em 170; Selbach, em 161 ;
no Mappa da Comarca de Palmas figura com 140 e Coi. e Nie.
o avaliam em 138.
Tem como tributarios entre outros pequenos, que o e11grossam em suas nascentes :
a) Engenho, pequeno curso d'agua, correndo para O.
b) Coq.ueiros, corre tambem para O., em um percurso de
cerca de 8 klms.; banha a colonia de seu nome.
e) Turvo, rio, corre para O., banhando os fertei s terrenos
das colonias Sarandy e Coqueiros; seu cu~so é de 55 klms.,
segundo DOP.; Selbach o calculou em 53 ; Jannasch em 33 e
o chama Sepultura.
d) Tunas, é o Jacutinga d e AXO. e o Divisa de Vel. S'ilv .
Marca parte dos limites entre Passo Fundo e Palmeira; corre
para O. DOP. ca1cula seu curso em 25 klms. e Selbach em 30.
e) Lageado Grande, nasce a cerca de 600 ·metros de altitude, nos Ca1npos do Bugre Morto e corre na direcção geral
SSE."- NNO., em um .percurso que .Jannasch calcula em 52
klms. aproximadamente; DOP. en1 40 e o C. Eng. em cerca de
5B, por ter tomado para seu galho principal o seu maior tri butario p ela nL e. Selbach, o traça imperfeitamente, fazendo-o
descrever um arco, cujas pontas estão voltadas para o N.
Pela m. e. afflue1n ao ' ' arzea:
f ) Arr oio Gr ande, corre para NNE. , cerca de 15 khns.
g) Engenho, corre como o precedente ; seu curso é de cercn.
de 20 klms.
h) Umbú, vide esLe nomf' .
i) Saino, corre para NNE., en1 urn p ercurso de 15 klms ..
segundo Jannasch; DOP. o den o1nina Zainos e calcula se tt
curso em 10 k\ms .
.i) Gurys) vide este .n ome. .Jannasch escreveu Ooy e
DOP. Guys.
k) Taipa, corre na direcção geral L. até sua barra pouco
acima da do Turvo e proxin1a á Co1onia do Boj Preto, depoi s
de um curso de 16 khns. aproximadamente.
1) Macaco, nasce ao S. da villa da Palrnoira e corre a
principio para NNE. e depoi s se Yolta para L. até se lançar no
Varzea; sou curso é de 25 khns. Oct. Par. o denomina l1~ng<~nho.
rn ) Lageado Grande, corre para NE. ('U1 um percur~o
que contrasta co1n. seu l101ne, poi s attinge apenas a cer•ca
de 10 klms.
n) Jaboticaba, vide este nome.
o) Braga, corro paraNNE.até sua fóz, depois de 24 klms. de
curso a.proximadamente,segund olannasch )·.DOP. o calcula em 20.
1
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Os tributarios da m. e. são cursos d'agua sem nenhuma
importancia, salientado-se entre elles o S. Sebastião.
21) Arroio Franco, corre de S. para N. em um percurso
de 10 klms. aproximadamente.
22) S. Fran cisco, corre para NNO. em um percurso de
15 klms. Jannasch o denomina Arroio Chico. 11 em como
tributario o S. João.
23) ,F elisb erto, corre para N.; tem como tributario pela
n1. e. o Salto.
- 24 ) Herval Grande, nasce no Campo Novo a NNO. do
povoado desse nome e cor1·e para N. até sua barra. Moraes
Dutra o denominou S. .T osé. E' o Yriboba dos J esuitas; o
Cavacuá Guaçú, dos demarcadores de 1759 e 1788. Coi. e Nie.
e Cunha Lopes calculam o curso deste rio em 55 klms. apro;ximadamente; C. Jacques e o C. Eng. em 50, extensão esta que
figura no Mappa , da Comarca de Palmas. DOP. attribue-lhe
40 klms.; Selbach 37 e .Jannasch 35.
25) Inhacorá, vide este nome. .~!oraes /Jutra o denominou Rio Negro.
26) Santa Rosa,, nasce no mun. de Sauto Angelo a mais
de 2..'10 m etros sobre o nivel do mar, proximo ás vertentes do
Buricá, corre na direcção geral de N. descrevendo grandes
curvas até sua barra, p ouco acima da ilha Jacaré. M oraes
Dutra o denomina. Rio dos Cachorros. E' o Nhacorá dos Jesuítas e o Mbutuhy dos demarcadores de '.l 759. DOP. calcula
seu curso em. 95 klms.; .Jannasch em 87. Coi. e Nie, em 82:
no "Afappa da Comarca de Palrnas, figura com 80; Cunha
Lopes, Selbach e o C. Eng. em 70 e e. .la.cques o avalia err1
78 aproxiinada1nente.
·
Entre seus tributarios figurarn os seguintes, segundo Resende, p el!i m. d.: Tigre, Bordado: Quarahy, Morangueira, Tucunduva, Baptista, Gateadas, Limoeiro e Toros e pela m. e. :
Lageado, Binito, Mina Tunas, Tigre, Capin1, Capoeira, Candeia,
E8perança, Monteiros e Capivara.
27) Jaca1·é, corre para N. até se lançar no Uru guay, em
frente á ilha de seu nome, depois de un1 curso de 25 klms.
28) Santo Christo, nasce nos campos de seu nome e corre
ua direcção geral S.-N. até sua barra. E' o Pindahy Mini)
dos demarcadores de 1759. Tem con10 tributarios p ela m. d.
os arroios Pecegu eiro : Portella, Metal, Manoel Antonio, Ponte
Alta e Ponte Baixa e pela esquerda diversos insignificantes.
29) Vacutinga, corre para NNO. até sua barra, depois de
uin ]Jercurso de 12 klms. aproximadamente, segundo Jannasch.
JJOP. o avalia em cerca de 7.
30) Murci elago, arroio, insignificante, corre co1no o precedente em um percurso de 10 kllns.
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mente o do C. Eng., Jannasch, não obstante ter reproduzido_ o
mappa de Cunha Lopes, enriquecendo a nomenclatura das .
zonas colonizadas pelo elemento germanico, o mencoina como
tributario do Guarita e calcu1a seu curso em 55 klms. DOP.
dá-lhe mais 10 klms. e Selbach o reduz a cerca de 52. Tem 2
quedas d'agua: uma a 15 klms. <lepois de suas nascentes e a
segunda a cerca de 11 klms. abaixo da primeira. Seu tributario Hel'val corre para NNE. en1 um percurso de 8 klms.
Pela m. e. affluem ao Guarita, diversos e pequenos lributarios, visto correr em estreito valle, salientado-se entre elles
os arroios Barreiro e dos lnd:ios, ambos com cerca de 10 khns.
de curso.
18) Pary, vide este nome.
19) Calixto, corre de S. para N. em um percurso de
20 klms.
20) Turvo, é tambem conhecidod por Cebolaty e Ferro.
Nasce no rincão da .guarita a cerca de 600 metros de altitude,
aos 27° 59' 13" 8 de lat. S. e aos 10° 22' 30" de long. O. Corre
a principio para O. e depois para N., banhando o toldo de
Inhacorá e os terrenos de Campos Novos, que lhe ficam na.
margem occidental e voltando-se novamente para O. se lança
no Uruguay. Em seu curso medio sua largura é de 70 metros~
mais ou menos. Moraes Dutra o denominou Rio Claro. E' o
antigo Uruguay Pitan. Os demarcadores de 1759 o denominaram Paricay, ou Piracayconforme se vê do Diario da Con1missão Mixta e os de 1789 chamaram-no Cebolaty, como é
ainda hoje conhecido.
N<J mappa . de Bellin, de 1751, figura com o nome de
Uruguay ( osta. Sobre esta denominação escreveu Rio Rranco.:
,,O llruguay Puitã do Mappa das Côrtes apparecc no de Bellin
com o nome de Uruguay (osta em vez de Uruguay Puitã."
Tem o Turvo duas quedas d'agua: uma a cerca de 37 klms.
alem de sua cabeceira e a outra a 15 klms. abaixo da primeira.
O curso deste rio foi calculado por Coi. e Nie. em 126 ld1ms.
No Mappa da Comarca de· Palmas figura com 125, extensão
essa que tambem lhe é dada pelo C. Eng. e Cunha Lopes. DOP.
e Janna.sch avaliam em 110 klms.; C. Jacques em 108 e Selbach em 82 apenas. Ten1 como tributarios pela m. <l. entre
outros:
a) Turvinho, corre na dir:ecção geral de O., descrevendo
grandes curvas em um percurso de 15 klms.
b) Fanchinal, correndo na n1esn1a direcção do precedente,
porérn, com cerca de 10 klms. de extensão.
·
r:) Braga, corre como os dois acima referidos, de L. para
O., seu curso é de 15 klms.
' rJ) Gravatá, vide este nome.
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Os tributarios da m. e. são cursos d'agua sen1 nenhuma
importancia, salientado-se entre elles o S. Sebastião.
21 ) Arroio Franco, corre de S. para N. em um percurso
de 10 klms. aproximadamente.
22) S. Francisco, corre para NNO. em um percurso de
15 klms. Jannasch o denomina Arroio Chico. rrero como
tributarío o S. João.
23) .F elisberto, corre para N. ; te1n como tributario pela
111. e. o Salto.
24) Herval Grande, nasce no Campo Novo a NNO. do
povoado desse nome e corre para N. até sua barra. 1l1oraes
Dutra o denominou S. .José. E' o Yriboba dos J esuitas; o
Cavacuá Guaçú, dos dem a rcadores de 1759 e 1788. Coi. e Nie.
e Cunha Lopes calculam o curso deste rio em 55 klms. aproximadamente ; C. Jacques e o C. Eng. em 50, extensão esta que
figura no Mappa da Comarca de Pal'mas. DOP. attr.ibue-lhe
4-0 klms.; Selbach ·37 e .Tannasch 35.
25) Inhacorá, vide este nome. Moraes Dutra o denominou Rio Negro.
26) Santa Rosa, nasce no mun. de Santo Angelo a mais
de 250 metros sobre o nível do mar, proximo ás Yertentes do
Buricá, corre na direcção geral de N. descrevendo grandes
curvas até sua barra, pouco acirna da ilha Jacaré. illoraes
Dutra o denon1ina Rio dos Cachorros. E' o Nhacorá dos Jesuítas e o Mbutuhy dos demarcadores de 1759. DOP. calcula
seu curso ein 95 klms. ; Janna.sch em 87. Coi. e Nie, em 82:
no "Afappa do Comarca de Palrrias, f ig ura con1 80; Cunha
Lopes, Selbach e o C. Eng. em 70 e C. .la.cques o avalia em
78 aproximadamente.
Entre seu s tributarios figuram os seguintes, segundo Resende, pela m . d.: Tigre, Bordado, Quarahy, Morangueira, TucnnduYa. Baptista, Gateadas, Limoeiro e 'Poros e p ela m. e.:
Lageado , Binito , Mina Tunas, Tigre, Caphn, Capoeira, Candeia,
Esperança, Monteiros e Capivara.
27) .laca1·é, corre para N. até se lançar no Uruguay, ·en1
fl'ente á ilha de seu nome, depois de um curso de 25 klms.
28) Santo Christo, nasce nos campos de seu nome e corre
i1a direcção geral S.-N. até sua barra. E ' o Pindahy Mini,
elos demarcadores de 1759. Tem como tr.ibutarios pela m. d.
os arroios Pccegueiro, Portella, Metal, Manoel Antonio, Ponto
A lia e Ponte Baixa e pela esquerda diversos insignificantes.
::29) V a.cntinga, corre para NNO. até sua barra, depois de
un1 p ercurs o de 12 klms. aproximadamente, segundo Jannasch.
JJOP. o avalia em cerca de 7.
30) Murrielago, arroio , insignificante, corre co1no o precedente em u1n percurso ele 10 klms.
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31) Bôa Vista, rio 1 nasce nos can1pos das ·v accas Brancas e
corre na direcção geral de NNO. até sua barra. Selbach o
figura nascendo ao S. do povoado 14 de Julho no mun. de
Santo AngeJ,o e calcula seu curso em 56 klms.; o C. Eng. dá-lho
lambem aproximadamente essa extensão. DOP. o figura correndo a principio para O. e depois para NNO. e avalia seu
curso ein 42 klms. C. .Jacques, ctá-lhe 23 klms. : Cunha Lopes,
.20; Jannasch, 32 e Coi. e "Pl ie. cerca de 19 apenas.
,,Logo acin1a da sua fóz: á m. d. do Uruguay eleva-se o
Cerro do Monge, o cero mais alto da região, sobre o qual durante alguns annos civeu um missionario italiano.
Legua e meia abaixo desta bocca o campo apresenta-se
em estreita Jjngua até junto ao rio: forma p ela rn. e. do rio o
remate norte dos campos do Cerro Pellado ~ que desde ahi até
o Passo do Quaresma, for1na uma estreita racha do 10 logoas
de extensão, parallelamente ao Ijuhy Grande. 1\hi fica o Passo
de S. Xavier, hoje pouco frequentado ca1ninho para Corricntes,
cujo nome foi dado em hornenagem á Mi ssão de S. Xavier,
situada no territorio argentino, 1/2 legoa distante da in. d. do
Uruguay. O can1po estende-se pela 1n. e., depois de t er desdo. brado até a barra do Ijuhy Guassú.u ( Max . Beschoren).
32) Comandahy, vide este nome. P:' o lguararapé dos
Jesuitas, o 'I'abaty do secuJ,o XVII e o I tapúri dos den1arcaclores
de 1759 e o Mbutuh1;, do seculo XIX.
33) S. Xaveir, arroi o: desce do Cerro Pellado,. rtnno geral
do N., até sua barra junto ao porto de seu nome, depois d r
um curso dé 20 klms. Banha o nucleo colonial Cci·r·o Pellado
e o povoado de seu nome.
34) 1juhy, vide este nornc.
35) Sanw Maria, arroio, corre na direcção geral dP NNO.
em um percurso de 20 klms. até sua fóz, pouco abaixo do
passo de seu nome, segundo Jannasch e DOP.; Cunha Lopes
o figura correndo a principio para N. e depois para NO. e calcula seu curso cm cerca de 15 klms. Coi. o Nie. cm 12 aproximadamente.
36) Piratiny, vide este nomr.
37) S. Lucas, corre para O. , dividindo os can1pos do seu
nome dos de S. João; . seu curso é de 18 khns., segundo .Jannasch; Coi. e Nie. a valian1 em 13 aproxima.damente e o C. Eng.
em ·10.
38) "J.1anoha, vide este nome.
39) U1·ucutahy, vi de este nome.
40) Camaquarn do Norte, vide esle nome.
41) Estiva, corre para O. em perclirso de 12 k1ms. forn1a
co1n o Camaquam o rincão desse n oro.e.
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42) Santa Luzia, corre para O. e1n terreno paludoso até

I
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se J.ançar no I;ruguay, pouco acima do passo de seu nome,
depois de um percurso de 17 klms.
43) Sant'Anna, corre na direcção geral de O. até sua
barra, pouco abaixo da ilha ele seu nome, depois de un1 curso
de 20 klms.
44) Juquery, vide este non1e.
45) Sanga da Olar ia) corre para SO. entre o capão Alto
e o do Aguahy, fjcand o este proximo á sua barra ; tern co1no
tributario a sanga do Aguahy.
46) Sanga Grancbe) nasce no capão da Fazenda do Mineca
e corre para SO., até a sua barra, depois d e um curso de 7 klms.
47) Buluhy, vide este nome.
48) Passo das l)edras, vide este nome na hydrographia
d e Itaqui.
4D) S. João, Hasce na Cochilha. do H.incão da Cruz e corre
p ara O. em terreno baixo e pantanoso; seu curso é de 12 klms.
50) Pintado Grande, 51 ) Pintado Pequeno, vide estes no1n es na hydrographia de Itaqui.
52) Ca1nbahy, vid e este nome.
52) Cerro, 54 ) Olaria, 55) Cruz) 56) Sanga da Divisa,
57) Restinga) 58) Santa Mar ia, 59) Larangito, 60) Franquia.
Vjde estes no1nes na hydrographia do mun. de Itaqui.
.
61 ) Ibicuhy) vide este nmoe.
..
62) Japefú, vide este nome.
63) S. Marcos., corre para O. em urr1 percurso que Coi.
e LVie. avaliam en1 cerca de '13 klms. ; o C. Eng. en1 15; DOP.
en1 7 apenas.
64) Sanchor y, desce da ver tente occidental <la Cochilha
de J apcjú o corre na mesma direcção do precedente, seu curso
porém , é de 22 aproximadamente. Suppo1nos que soja o 11 a. p cchai de S. L eorpoldo.
65) Sanga do Carneiro, nos trabalhos da O. O. G. B. figura co1no o nome de Palmito; seu curso é d e cerca de 8 kln1s.;
001·re de L. para O.
.
66) Tor o Passoi, vide este nome.
67) I1nbaha) Yide este nome.
68) Riacho, p equeno curso d >agua,. co1·l'endo d o L. para
O. E > o Yatahy de DOP.
69 ) Salso, cor·r.e ndo 001110 o precedente, te1n sua fóz ~ogo
acitna da cidade de Uruguayana.
70) Pacú, corre para O. em um p ercurso de 6 klms. aproxjmadamente, segundo Coi. e Nie. E' o Mendes de DOP.; tem
.a f óz e1n frente á ilha de seu nome que pertence á Republica
Argentina.
71 ) Itapitocay) vid e este nome.
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72) Bonito, nasce no parallelo de 29° 50' e corr e a p r incipio para N. e ao receber seu segundo tributario pela m . d.
se inflccte par.a NNO. e penetra em seguida em terreno pantanoso, seu curso é de 6 klms., segundo os dados da C. C. G. B.
DOP. e o E. Eng . dão-lhe cerca de 10 klms. de extensã o.
73) Sujo, é o antigo Ararupá, corre pa ra O. descrevendo
curvas até sua fóz ; é bordado de matto em a mbas a s margens,
desde o ponto em que recebe o ter ceiro tribntario pela m .d. ;
seu curso é de 13 klms.
74) lbirapuitan, vide este norne. O C. Eng. o denomina
Guirapiba e Coi. e Nie. Sant'Anna Velha. E ' conhecido tambern
por Guarapuitan.
75) M'i neiro, corre para NNO. ató r eceber. o primeiro trjbutario p ela m. d., ahi se inflecte para O.; tern matto e1n
ambas as m ar gen s desde que r ecebe o primeiro tributario pela
m. e. ; seu curso é de 5 klms.
76) Arroio do T enente Rodrigues) hoje m a is conhecido
sóm ente p e1o ultimo nome - Rodrigues, corr e pa ra O. em
um p ercurso que DOP. calcula em cerca de 7 klms.
77) Guter r&s, p equeno curso d 'agua, corr e como o precedente.
78) Arroi o do·s Porcos, é formado por diversos galhos
na Oochilha do P ay Passo, de on de desce, descr evendo curvas
rumo de O., até sua barra, depois de um curso de 20 klms.
79) Estocadeir o, corre tambem p ara O. ; Coi. e N'ie. calculam seu curso em cerca de 13 k1ms. e DOP. em 5 apenas.
80) Restinga, pequeno curso d'agua.
81 ) Quarahy Chico, vide este non1e.
URUGUAYANA - Palavra h ybrida, c. urttgay (s. guarani)
ana (corr. Anna, nome de mulher em portuguez,
tirado da primitiva denomi n a çã o daquella localidade que era
Sant'Anna do Uruguay).
Importante municipio situado n o valle do Urug uay, ent re
os paralle1os de 29° 32' e 30° 18' de lat. S . .e os m eridianos de
13° 10' e 14° 15' de long. O., do Rio de Janeiro. Seu t errito rio
pelo alvará de 1809, que dividiu o Rio Grande do Sul em 4
municipios, pertencia ao de Rio Pardo. Com a creação do
mun. de Alegrete em 1831, passou a fazer parte desse mun. ,
constituindo seu 2.0 districto administrativo. A séde é na cidade do m esmo nome fundada em 1839, pelo Governo da Republica Riog randense, e que a ssenta em uma colina a cerca
de 77 m etros de altitude, fronteira á cidad e argentina de
los Libres.
'
E ' da interessante obra de Vell. Silv. ,,As Mi~sões
Orientaes", o seguinte historico da fundaçã o dessa bella e
f'uturosa cidade : ,,rrendo o governo republicano conseguido
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a ssenhorar-se d~ toda a n1a1·gen1 esquerda do Ibicuhy e por
vezes sido obrigado a ter seu a ssento em Bagé ou em Alegrote,
Lratou de for1nar uma povoação sobre a margem esquerda do
Uruguay, m esmo porque era essa uma estensa 1inha de fronteira, p or onde o contraban do livrem ente pen etrava em territorio brasile:i ro.
Co1n effei to n essa margem , P em local proximo á confluencia do arroio Guarapuitan, estabeleceu -se um a carnpam ento militar e uma agrem iação de r a nxos; quasi n enhuma
casa de mate1·jaes. Não havia uma capella n1as o povoado
charuava-se Sant'Anna. Não é b em certa a data da fundação
clésse nucleo; mas p óde-se af firmar que era bem novo, quando
em 1839, appareceu a jdea de transferj-lo para rr1elhor local.
I sso não podia fazer-se sem autorisação do governo dominanto,
o r epublicano, ao qual o poYo fez chegar- o seu appello por
inLermedio do fazendeiro J oa.quim dos Santos Prado Lima.,
ch efe de policia de Aiegrete. A.ccumulava a s pastas da Fazenda e do Interior o tenente coronel Domingos .José de A .l m eida, um dos caracter es mais i ntegros, que tomaram parle
nesse governo e a quem o 1nencionado Prado Lima officiou,
mn 30 de janeiro de 1840, .indicando o espaço compreh endido
entre os arroi os Imbaha e S also, o do Sul da a ctual cidade.
Sabendo disso o gen eral Bento Manoel Ribeiro dirigiu-se,
a nm tempo, a Prado e ao ministro Almeida, indicando, como
m elhor terren o, a parte do rincão de Sant'Anna, na colina
proxima á fóz do ltapitocay. Em 13 e 15 do abril desse anno
ambos officiaram, no rnesmo sentido, ao referido ministro ;
mas nada foi decjdido por causa das operações do exercito ,
como declarou l\1n1eida em aviso de 23 de maio, expedido
de Caçapava.
Entretan to as enchentes do Uruguay e do aroio Guarapuitan obrigaram o inspector J osé Pinto Cezimbra e o juiz de
paz Theodolino de Oliveira Fagundes a reper esentarem de novo
ó.quelle mjni stro, que~ por aviso de 10 de novembro, autorizou
áquoHe juiz de paz a adquerir m eia legoa de terreno, em
qualquer dos do1 s indicados Jogares, dernarcar o distribuir os
terrenos para as r dificações. Ainda o j uiz de paz nada conseguira fazor , quando o ministro Aln1eida recebeu uma terceira indicaçã o de Bento Manoel, para ser preferido o terreno
á margem do l Jruguay e fó z do Ibicuhy, do lado do Sul. Era
de notar, com o vacilava o homem , m elhor do que ninguem,
conhecedor da campanha e fr onteira do Rio Grande do Sul.
Nomeou o ininisb·o uma commissão composta do novo
chefe de policia Manoel Ribeiro de Moraes, Luiz Ignacio
Jacques, Man oel Joaquim Bue.no, Manoel Alves dos Santos (que
vi pra.m do :\leg-retP) J oã o Gom es Jardim, José Rufino dos
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Santos Menezes Leonardo d 'Avilla, Francisco José Dias e José
pj nto Cezimbra' (sob a presidencia do primeiro) para, depois
dos exames necessarios, indicarem o 1oca1. ~-,izeram-no opinando pelo extre1no Oeste da sesmaria de lVIanoel Joaquim do
Couto e portanto o local da actual cidade. De tudo isso lavr·ou-sc uma acta e esta acompanhou o offlcio ao general
Canabarro, em 28 de outubro de 1841.
Levado esse parecer ao conhecimento do minis tro Al111eida, este pensou logo em ouvir a respeito a opinião de um
profissional o engenheiro José Maria Pereira de Campos, a
quem expediu aviso e instrucções em 18 de novembro de 1842,
pela preferencia da margem do Uruguay e esquerda. do Itapitocay, ahi bali sou o terreno e levantou a planta da povoação.
rra.lvez por que jsso desgostasse pessoas jnfluentes, que
dcsejaYam fo sse ou tra loca1iclade, o govern o r epublicano sub1netteu essa n1edida á assembléa legislativa e esta autorizou
o goYerno a fundar a povoação nas ter~ras de ~1anoel Joaquim
do Couto, sendo expedido o decreto n.0 21 de 24 de fevereiro de
1843, que creou, 110 local actual da cidad e: uma capella e
marcou a s divisa s da povoação.
Ao tempo da pacificação a µaro chia contava mais de 100
casas habitadas; um grand e desen volvi1nento commercial, chamava-se Sant'.A.nna do 1Jruguay, pelo que a p1·imeira assen1bléa
legislativa provincial do Rio Grande do Sul, .depois da pacificação da guerra civil , dáva-1be a categoria d e viJla, r esolução
essa que, p elo vice-presidente Patrício Correa da Gamara, foi
sanccionada e publicada como lei sob n.º 59 de 29 de maio
de 1846.
P elo artigo '2. 0 dessa lei era ta1nben1 creada a parochia
com o orago já existen te, te ndo a villa Q norne de Uruguayanr:t)
nome lembrado por 1\lrneida, ex-ministro da r evolução. "
Os limites do mun. são actualmente os seguintes : Ao ~ .
eom o lnu11. de Itaqui , peJo rio Tbicuhy desde o- ponto e1n qne
1·ecebe o Ibiroca y até sua f óz n o Urug uay; a O. com a Repnhlica Argentina., pelo rjo l Truguay, desde o ultilno ponto r eferido até a narra do Quarahy; a o S. com a Republica Oriental
do l it·uguay, p eJi> ullimo ri o c itado desdr sua emboccadura
nlé o ponto em que recebe a s ag uas do Garupá e por este rio
a L. com o mun. de Qnarahy) conforme já fi cou referido e
com o mun. de Alegrote, pelo Ibirocay, em toda .sua extensão.
O territorio de 'U ruguayana é em geral plano; a Cochilha
de Sant1Anna o atravessa de SE. para NO. e desprende dois
galhos que tomam a s denominações de Japejú e Pay Passo.
,,Os terrenos," diz Oct. Par ., ,,são compostos de rochas pert;encenles ao grupo dos porphyros an1phibolicos e pyroxenicos,
que appareceram na f or1nação ctas rochas seclimentarias do

..

11

•

,

~

154
período secundario e terciario inferior. As rochas vulcanicas
que apparecem como eruptivas o que atravessan1 os porphyros
consistem principalmente\ em dioritos, basaltos e tr.a chytos.
As varzeas são alluviõ.es quaternarias."· Quanto ao ponto de
vista agrologico as suas terras são selico-argillosa8, argillocalcareas. Seus campos são exceLlentes e se acham povoado~
de gados das mais reputadas raças. Sua principal industria
é a pecuaria. As teras m a rginaes do Ibicuhy, são bôas para
a agr.icultura que se acha ainda atrazada neste mun., com
excepção da cultura da vinha, que vem sendo ha a nnos tratada
com especial cuidado e excellentes resultados.
Posição astr ono1nica - São as seguintes as coorden adas
da cidade e de outros pon tos do municipio :
Cidade, igreja
matriz
29° 45' 22" 62 lat. S. e 13° 54' 51" 34 long. O.
rroro Pas::;o
,,
29° 45' 58" 75 " " " 13° 20' 52" 55 ,,
Japejú
29° 30' 03" 70
13° 28' 37" 44
"
"
"
"
Bôa Vista
29° 52' 31" 04
13° 40' 00" 15 "
"
Guapitang uy
30° 0'3' 12'' 83 " " " 13° 52' 36" Oli. "
"
"
"
:
1
:
"
Maxiinino Machado
29° 55' 17" 49 ,, ,, ,, 14º 00' 04" 92 ,,
,,
Hydr ographia - O systema h ydrographico deste· mun.
pertence á bacia occidental do Estado ahi representada pelo
col1ector de todas as aguas dessa bacia e pelos seus affluentes
desde o Ibicuhy até o Quarahy, já descriptos e pelos tr.ibutarios
dos dois u1timos rios citados, tambem já cl escriptos. Vide seus
nomes. ·Entre as suas lagôas figuram a da Musica e a de
Victor Paes.
·
Passos - Sobre o Quarahy: os do Leão, J uquery e Ramos;
n o Uruguay : os de Sant'Anna Velha, Aferidor e S. Marcos ;
no IbicuQ.y, o de Santa Maria; no Ibirocahy: o do Vahy, da
Lagôa e dos Mouras; no Toro Passo: o Real, da Lagôa e do Cemiterio ; no Imbaha : o Real e o dos Coutos ; no Garupá: o do
Puy; n o Cayboate e no Itapit.ocay, os desses nomes.
Cli ma - · E' este mun. dotado de bom clima, não obstante
ser. um pouco variavel. A temperatura maxima absoluta
observada no decennio de 1912 a 1921 foi de 41 em 22 de janeiro do ultimo anno do decennio referido e a minima de '
- 2,4 em 22 de junho tambem desse anno . Os maiores calores
foram registados nos mezes de janeiro e dezembro e os frio s
mais intensos de junho a a,gosto , e em 1912 em setembro. A
media no verão, foi de 24,8; no outono, de 20,2 ; n o inverno de
13,4; na primavera de 19,1, o que dá para o anno 19,4.
A m edia da altura das chuvas no referido decennio foi
em m/m. de 359,0 no ver.ã o ; 485,1 no outono; 241 ,1 no inverno~
341,1 na primavera 1 ou seja a media annual de 1399,3.

r

155
O municipio de Uruguayana que é ·parte integrante do
Estado do Rio Grande do Sul, pertence ao 5.0 Districto Eleitoral ; constitue uma comarca judiciaria creada em 29 de março
de 1875 e cuja séde é a do m.un., que tambem o é da Diocese de
Uruguyana, á qual estão subordinados os municípios de Alegrete, D. Pedrito, Jtaqui, Livramento, Quarahy, Rosario. Santo
Angelo, S. Borja, S. Francisco de Assis: S. Gabriel , S. Luiz.
Santiago do Boqueirão , S. 'Vicente P Uruguayana. ·E' consLituido por 6 districtos a<lministrativos e igua1 numero de judiciarios: 1.0 Uruguayana, creado pela lei provincial D.u 58 de
29 de ·m aio de 1846, em 1922 contava 22.404 habitantes; 2.
Quarahy, com 2903 hab.; 3.0 Oaiboaté, com 2163 hab.; 4.0 Jnpejú, com 1660 hab. , cread os, os 3, pelo acto municipal n. 0 ?
de 30 de outubro de 1901; 5. J equiquá, creado pelo acto municipal n.º 3, ·de 2 de janeiro de 1901, com 1558 hab.; 6.0 Ipané,
com 1552 hab., creado pelo acto municipal n.0 5 de 2 de
janeiro de 1913.
O movimento do registo civil no anno de 1922 foi o
seguinte:
0

0

População
31-12-22 1 Nasciment.. 1

Obitos

(>fil

3~.240

l

944

jcasamentos 1 Natalidade

j

Nupcialid. 1 Mortalidade

•
517

1

1

123

!

27,91

1

3.84 . : 16,03

Sendo a área do mun. de · 6686 klms.2 , a densidade da
população era, portanto, de 4,83 por klm.2.
Esse movjmcnto está assim di stribuído pelos <listrictos
adminis~ativos:

~

Dlstrictos

1 Nascimentos

l.º
2.º
3.º
4.º
5º
6º
Somma
..
.

1

Casamentos 1

Obitos

654

94

442

66

8

82
38

50

6
5
6

19
17
25

54

4

944

123

-

6

8
517

No recenceamento de 1890 f ora1n encontrados 11.352 habitantes, sendo 5875 homens e 54 77 mulheres.
No de 1900, foi constada a cxistcncia de 23.194· habitantes
assi1n di stribuidos:
Districtos

Homens

Mulheres

l.º

6.629

7.009

2.º

1.716
1.490
1.745

1.532
1.354
1.720,,,.

ª·º

4.º

1.

Total

.

•

13.638
3.248
2.843
3.465
li*

Essa p op ulação foi a ssin1 discriminada:
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O mov1mento do registo civil em 1900, foi o seg u inte;
,

Districtos

1

1 ()
2.º
3.º
4.º
5.º

Somma . . j

População

j Nascimen tos j C1\sament~ Obitos

-

l H.638
3.248
2.843
3.465
0.000

607

86
76

91

4B
9()3'

.23.lü-!
'

(

-

70
11
7

17
6

111

==

386
39
23
42
1o

490- -

1

0, num ero de precl ios existentes n o inun. ern 1920 era de
'1 580, que se elevou para 1827 em 1921 e pará 1870 em 1922
e finalmente em 1923 paro 1890, dando a ssim u1na n1edia de
" 12 h abitan tes por predio , que é exa gerada e evidencia impr ecisão n a estatistisca da s habitações.
. O :numero de veb icul os existen tes e1n 1923 era de 527,
assim descrhni n~d os :
Autornoveis de passageiros
56
Carretas de 4 rodas
47
,,
de 2 rodas
18
Ca rros (le 4 rd oas
oO
Ca rroças de 2 rodas
:34
DeLigen cias de 2 roda s
'17
Jardineiras
295
,
A população pecuaria calculada para '1923 foi a seguinte:
Especie

Quantidade

Valor

Bovinos
384.600
41.973 :100$000
Equ in os
45.000
2.700 :000$000
Mu a r es
5.000
500 :000$000
12.800
422 :400$000
Suinos
Ovinos
560.200
'1 3.292 :400$000
Caprinos
2.600
26 :000$000
Total
1.010.200
58.913 :900$000
•
Entre os productos agricolas figurar arn na safra de
·1923-1924) nülho fe~jão trigo e batata ingl eza, r esp cctiva1n cnte,
com 3600, 600, 600, 20 e 140 ton eladas.

'
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157 No qua dro da lributação territorial do Estado em 1921,
Uruguayana figura entre os municípios do primeiro grupo,
isto é, entre os que tem área · de mai s 'de 600.000 h ectares, da
seguinte forma:

~='::!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!.--.........~~~"""=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~"""'P.'!!!!!!!!!
- ,

Numero de proprietarios

1775

Area

f' m

hectares

Valor venal

664.768

Valor medio

1

J.

74.568:908$

112$172

A r eceita e a desp eza do mun. en1 1921 foi a seguinte:
Receita

Saldo de

1920

Desp.eza

1

===i==
Or=d=
~,-ar-=
ia -. Extraord in.

12.481$ 637:925$

11:400$

1

Totul
Ordinaria 1Extra ordin.

661:806$ 503:947$

I

Tot

Sal~
pnr a

1922

.
---503:947$ Í57:859$

Vias de co1nrnun i cação -· O municipio está ligado i5or
via fcrrea á capital do Estado e á S. Borja e ao seu 2.0

distrjcto administrativo, cuja sédo é no povoado de Quarahy , proximo á barra do r io desse nome. Cortam-no
diversas estradas de rodagem. O Urug uay e o Ibicuhy.
são ahi navegaveis e põem -no em comn1uni cação com os municípios visinhos e com a s cidades a rgentinas de Libres. Alvear
e Sant o Thomé.
A.- estação do telegrapho e1n Uruguayana que ·é de 1.ª
classe, dispõe de 1 apparelho Baudot e 2 Mor se simples e per- .
tence ao 18.0 Distrito Telegraph ico.
E1n 1923 transn1ittiu 28.871 telegrammas com 703.272 pa lavras e recebeu 24.337 com 288.164 palavras. A receita foi de
55 :767$590 e a despeza de 63 :233$093. A renda do _Berviço
official attingiu a 52 :734$120.
Em 1923 existiam no mun. 40 estabelecin1enhLos de ensiuo,
sendo 1 collegio elem entar, 4 escolas isoladas, 19 escolas subvencionadas pelo governo elo Estado, 8 escolas municipars e
,
8 particulares.
Eis urn quadr·o sobre a in s trucção no inunicipio:
Popula ção
-do município

32.240

Popula ção
escolar

'

'
1

6.416

Alumnos
matriculad.

2.380

Coefficiente
da pop. escolar por
1000 hab.

Alumnos
matr. pOJ'
1000 hab.

197

39
1

Ahtmnos
matr. para
1000 em idade escolar

370
1

Alumnos
matr. em
.relação a
area do
munleipio

0.3 .
por Klm.'

P elo quadro acima se verifica que o n1un . occupa o 60.0
logar em numero de n1umnos matriculados por 1000 habitantes
.e o 5 1.0 em relação a área do n1unicipio, isto é, por klm.2.
1
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Jniprênsa - O jornal mais antigo de que temos noticia
neste mun. é o E' co de Uruguayana, que appareceu em 1876.
O Gu..arany é tambem desse anno, desappareceu em 1891. Depois appareceram os ·seguintes: Santa Cruz, em 1877 para
desapparecer em 1879; Commercial, principiou a circular tambem em 1877, ignoramos quando cessou a publicação; Ramalhete, de 1879; Lírio da Tarde e Democracia, ambos de
1879 e todos os 3 de vida ephem era; Gazeta de Uruguayana
em 1880; Conimer cial, 2. 0 desse nome, circulou de 1881 a 1883;
Commercio em 1882 e que em 1902 ainda era publicado;
Gaucho, en1 1883; Gauchito, em 1884'; Parafuso, e1n 1885;,
Fronteira, em 1888; Caxe'iro Viajante; com 2 annos de vida,
isto é, de 1890 a 1891; Gazeta do .F oro, em 11890; Perequito,
tambem de 1890 a 1891; Federal Democrata, e1u 1890; Ordem,
cm1891; La Colonia, em 1891; Letras, circulou de 1892 a 1896;
O Povo, en1 1896 e que em 1902 ainda era publicado; Noticia, _
em 1899; UniãoCaixeral,que circulava em1902; Nação, fundada
<'m 1903 e que ainda circula; Rebate, em 1916; O Esporte e
O Pensamento, em 1919 e finalmente a União, em 1921.
URUPú - c. uru-pu, o ruido dos passaros. Arr.oio,

'

'

(
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•

nasce na vertente occidentaL da Cochilha Grande e corre para
NO. até se lançar no Ijuhy Mirim, depoi s de ·um curso de 40
klms., segundo Coi. e Nie. e J(]Jnnasch )· Selbach o traça imperfeitamente e dá-lhe apenas 22 klms. cte extesão. Tem como
tributario o Santa Maria.
URUP{JÁ - alt. de rurupú. Arroio, nasce a NO. de S.
Lourenço, no mun. de S. Luiz Gonzaga e corre para NNE. até
se lançar· no Ijuhy, depois de receber pela m. d. o Resvalador;
seu curso é de cerca de 35 klrns., segundo Coi. e Nie. O C.
Eng. escreveu Uruguá e calcula seu curso em 19 klms. aproxi1nada1nente. Na lei provincial 1268, de 8 de abril de 1881, que
estabeleceu os limites de S. Luiz Gonzaga, está graphado Ur.uquá.
Assim tambem o registam Rat. e B. Por to. R' tambem conhecido por Urubúcarú. Oct. Far. o regista, por engano, como
1·cgando o mun. de Cruz Alta.
URUQUA - e. uru-quá, o buraco, o esconderijo dos passaros. Está assim escripto o nome do Urupuá, na Lei que em
1881 estabeleceu os limites de S. Luiz Gonzaga, como acima
referimos.
VAOACOA - Assim l' el. Sil. grf'apha o nome do Vaccaquá.
VACAYGUAÇú - Está assim cscripto o nome do \ Taccacahy no mappa de Silv. Peixoto.
VA.OA.Yl\1INI -· Está assim escri plo o non1e do ·vaccacahy Mirim no 111appa de Sil. Pei:x:oto.
VACCACAHY - Palavra hybrida e. vacca (s. f'. portuguez)
caá-y (rio da matta, em guara11i ), rio da matta da vacca.

+
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Póde ser, como observa T h. Sa:1npaio, corr. de yba-cacaí, o
gavião das fructas, especie de ave de rapina. Gay diz que é
corr. vacca ray, o terneiro, o bezerro, o filho da vacca.
Rio, nasce a cerca de 270 m etros de altitude no municipio
ele S. Gabriel e corre a principio de S. para N., até a grande
volta onde passa sob o leito da via ferea de Bagé á Cacequy,
ahi se inflecte para NNE. até receber as aguas do Salso; desse
ponto em diante, descrevendo grandes curvas, segue a direcção
geral 0.- E., até se lançar no Jacuhy.
Serve de limite entre o mun. de S. Sepé o os de S. G'a briel,
Santa Maria e Cac;ti0eira. Ao curso do Vaccacahy, como aos
dos nossos rios em geral, são attribuidas diversas extensões : DOP. o ca1cula em 265 klms.; Selbach em cerca de 263;
Coi. e Nie. em 252 aproximadamente ; Jannasch em 250; Cttnha
l~opes e Rat. e B. Porto em 240; VeU. Sil. em 225; o C. Eng.
e1n 200.
Tem como tributari?s pela m. d.:
1) Tapera, tambem conhecido por Div isa e que desce da
Oocbilha do Fidelles .
2) Arroio das Cannas, nasce na Coobilha do Bôa ·vista
o corre para N. a principio e depois se infleot.e para NE. e fo~ma
o banhado do Cortado e a Lagôa do. rrira Bota, antes de sua
barra. E' volumoso e as suas aguas são excellentes. Seu
curso é de 20 klms., segundo DOP.; Cunha Lopes o calcula en1
23 aproxjmadamente e Selbach em 27.
3) Mudador, corre a cerca de 9 klms. da cidade <le S.
Gabriel.
ft-) Passo da A reia, pequeno curso d'agua.
5) Salso,, nasce no acampamento Veliho e corre, desc1·evendo curvas, na direcção - geral NNO. até sua barra, depojs
de um curso de 57 klms, aproximadamente.
6) Ca1nbahyzinho, vide este nome.
7) Carnbahy, vide este nome.
8) S. Sepé, rio , nasce na Cochilha da Arvore a cerca de
350 metros de altitude e corre a principio para N. e depois
para NNE. até sua barra. - DOP. e Selbach calculam seu curso
em 110 klms.; Cunha Lopes e o C. Eng. em 90; C. C. G. B. em
48 e dá-lhe como tributarios: o Lagoão, o Passarinho, ambos
com 14 klms. de curso e a Sanga da Ponta do Matto, con1 1·1.
9) Santa Barbara, nasce no mun. de Caçapava a cerca de
300 metros sobre o nivel do mar e corre na direcção geral de
NN~~. DOP. e o C. Eng. calculam seu curso em 95 klms. e
O. C. G. B. em 74. Te~ como trobutar.ios: aJ'.rOio S. Raphael
com 13 klms. de extensao, pela m. d.; a Sanga da Por.teirü1ha,
c,om 12 e o Sa1so com 11, ambos pela esquerda.

,
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Os tributarios da m. e. do \ ' accacahy são de pouca importancia.
VACCACAHY MIRii\tI - Rio, for1nado por diversos galhos
que descem da Serra de S. Martinho; corre a principçio para
S. até em frente á cidade de Santa Maria, d 'ahi ruma para SE.
Depois de receber diversos tributarios, diz A ur . Porto, entra no
mun. de Cachoeira, nas immediações do arroio do Só. Recebe
pela m. e. até entrar no J acuhy, no 4.0 districto, o arroio Porteirinha, que nasce nas proximidades da ex-colonia Silveira
Martins, alem de outras pequenas vertentes, pela m. d. ;:;ão-lhe
tributarios o arr.o io do Só, que serve .de divisa entre Cachoeira
e Santa Maria, Restinga Secca, Estiva, Araçá e outras pequenas
sangas. Varella menciona como seus galhos principae.s os
arroios S. Pedro e Santo Ignacio. Coi. e Nie. avaliam seu curso
em 87 klms.; Selbach em 94; DOP. em 82 ; O. C. G. B. e o C.
Eng. em 75; Cunha Lopes em 70.
.
VACCACOÁ - Assim .. Oct. Far. grapha o nome do atrc io
Vaccaquá.
.
\ TACCAQ UÁ - Palavra hybrida e. vacca (s. f. portuguez)
cuá (s. m. guarani, poço; buraco). O poço da vacca. Diz
Th. Sampaio, que póde ser corr. de ibaca-quá, o estrondo do
céo, o trovão. Para A lf. Carv., porém , é corr. de ibá-cã-q·uá,
o caroço furado.
·
Arroio., nasce nà vertente L. da Serra do Caverá, proxhno
ao cer.r o de seu norne no mun. ·de Rosario e corre para o oriente
em u1n percurso de 25 klms., até sua barra no Ibicuhy da
Armada; tem vegetação regular em ambas as n1argens. DOP.
escreveu Vaccahy.
,
VACGAHYQUÁ - Palavra hybrida e. vacca-y-quá o poço
do rio da Vacca. Banhado, lagôa e arroio no inun. de Livramenlo. O arroio é tributario do Ibicuhy da Armada. DOP.
cscr.cveu Bacacahi quá.
\ ',\CUrrUNGA - Parece-nos a1L. de Jacutin ga. Arroio
t.ributario do Uruguay.
VOTURO - Nome de um velho cacique Cor ôado , notavel
pelo auxilio prestado par a a catech cse de seus con1patriotas.
Aldeamento de indios n o mun. ele grcchim.
Cez. Jac qu es escreve \ ' outouro.
YPIR.A NGA, vide Ipir anga.
o

+

,.

(FIM.)
'

- - -·'
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da Língua Tupy; Vocabulario rrupy-Portuguez, 1923. ·.
D'Anville, Mappa do Paraguay de 1733 e Mappa da America Meridional, 1748, no VI vol. da Exposição de Rio Branco.
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Schupp, Ambrosio Schupp, S. J., As Cobras do Rio Grande
do Sul , 1913.
, Sou.za Brito, Manual do Botanica Geral e Applicada, 1920.
Terceiro Mappa do Paraguay, construido pelos Jesuítas
dessa Província em 1732. Gravado em Roma por Petroschi.
Fac simile no VI vol. da Exposição de Rio Br.anco.
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Varnhagen, F. Adolpho de, Breves Commêntario_s ao 'l'ratado Descrjptivo do Brasil de Gabriel Soares de Souza, no
tomo XF\T da Revi sta do Instituto Historico e Geographico
do Brasil.
,
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