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ABSTRACT: This work presents a diachronic study about the relative toponyms to the 
hydrographic system of the Iguaçu river (with its tributarys and subtributarys), 
searching its correlation with historic facts and moments of the occupation from the 
state Paraná.  
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0. Introdução 
 
 O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais de uma pesquisa em 
andamento acerca da hidronímia paranaense. Parte-se do princípio de que a língua, 
como instituição social, é um veículo de manifestações da cultura, de formas de 
comportamento e de correntes ideológicas, e os topônimos (nomes de lugar), na medida 
em que corporificam as expectativas do denominador frente à realidade, no momento da 
nomeação, podem fornecer elementos para esclarecer muitos aspectos referentes à 
história social, econômica, cultural e política de uma região.  
 Assim, os aspectos toponímicos e histórico-sociais discutidos neste artigo 
integram minha Dissertação cujo objeto de estudo é a análise da nomenclatura dos 
afluentes e subafluentes do rio Iguaçu, coletados em três mapas topográficos do Estado 
do Paraná, de épocas diferentes: dois do século XIX (1876 e 1896) e um do século XX 
(ITCF, 1990). Tal análise procura verificar não só a forma como esses signos refletem a 
visão de mundo, as expectativas de vida e a realidade cultural do denominador, como, 
também, busca correlacionar os topônimos coletados com os fatos e momentos 
históricos da ocupação do território paranaense. Esta pesquisa objetiva, também, i) 
comparar os dados coletados a fim de verificar as transformações lingüísticas lexicais 
(renomeações) pelas quais passaram os topônimos e identificar critérios adotados na 
escolha dos nomes, tendo em conta permanências e substituições; ii) fazer uma 
classificação taxionômica dos topônimos, de acordo com modelos taxionômicos de 
natureza física ou antropocultural, conforme modelo padrão proposto por Dick (1990b); 
e iii) verificar a ocorrência de nomes de base indígena e sua distribuição pelo espaço 
geográfico. 
 Para este estudo, buscaram-se subsídios metodológicos nos projetos Atlas 
Toponímico do Estado do Paraná - ATEPAR e Para a História do Português 
Brasileiro: nas veredas do Atlas Lingüístico do Paraná - PHPB. O primeiro busca 
sistematizar os topônimos paranaenses e, então, contribuir com o estudo dos topônimos 
do Paraná numa pesquisa mais abrangente, que tem como objetivo geral o Atlas 
Toponímico do Brasil. O segundo, por sua vez, propõe buscar a correlação do registro 
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lexical no Atlas Lingüístico do Paraná - ALPR (AGUILERA, 1994) com os fatos e 
momentos históricos da ocupação do território paranaense e, assim, contribuir para a 
escritura de uma história do português do Brasil e do Paraná.  
  
2. Alguns aspectos da História Social do Paraná, do século XVI ao XIX 
  
 Antes de se iniciar a análise dos hidrônimos, é importante conhecer um pouco 
da evolução histórica do Estado do Paraná, uma vez que o processo de ocupação do 
território paranaense se deu em diferentes épocas e por diferentes povos. Essa 
diversidade se reflete na toponímia, pois, como bem se expressou Gutiérrez (1996), os 
topônimos são testemunhos mudos muito eloqüentes quando se consegue identificá-los 
e decifrá-los, demonstrando que Toponímia e História se complementam e enriquecem 
necessariamente.  
 Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 07 de julho de 1494 entre os reis 
portugueses e espanhóis,  as terras que formam o atual Estado do Paraná, no início de 
sua colonização, pertenciam quase que totalmente à Espanha. Apenas uma estreita 
faixa, compreendendo as Capitanias de São Vicente e Sant’Ana, pertencia a Portugal.  

 Com a estratégia de submeter cerca de 200 mil índios habitantes 
da região de Guairá e de paralisar a penetração portuguesa que avançava além da linha 
fixada pelo Tratado de Tordesilhas, os espanhóis decidiram fundar algumas vilas no 
território que é hoje o Estado do Paraná. A primeira tentativa se deu em 1554, com a 
fundação da Vila de Ontiveros, abaixo das antigas Sete Quedas, no rio Paraná. Três 
anos depois (1557), a vila foi abandonada, por causa dos índios hostis, e a população 
transferida para a foz do rio Piquiri, onde se fundava a Ciudad Real del Guairá. Mais 
para o interior, criaram, na confluência dos rios Corumbataí e Ivaí, em 1576, a Villa 
Rica del Espíritu Santu. 

 Os espanhóis foram bem recebidos pelos indígenas até por volta 
da metade do século XVI,  quando os guaranis se revoltaram, pois a cobiça dos  
espanhóis  fez  o  sistema  degenerar  em  escravidão.  Para contornar a situação, o 
governo espanhol resolveu delegar aos padres jesuítas, já nos primeiros anos do século 
XVII, a pacificação e conversão dos indígenas, criando-se, assim, a Província del 
Guairá  em uma área circunscrita pelos rios Paranapanema, Tibagi, Iguaçu e Paraná. Os 
religiosos transformaram as aldeias em “ reduções” (pequenos núcleos de povoamento) 
onde o indígena recebia educação religiosa, habitação e trabalho em regime de vida 
comunal. Segundo Martins (1995), o sistema evoluiu positivamente e, quando nenhum 
núcleo de população branca existia ainda em qualquer ponto do território paranaense 
(Paranaguá apareceria cerca de 40 anos mais tarde), os missionários da Companhia de 
Jesus aldeavam pelos vales do Paranapanema, do Tibagi, do Ivaí, do Piquiri e do Iguaçu 
treze povoações, com mais de 100 mil habitantes.  

 No entanto, quando tudo ia bem nas Reduções Jesuíticas, as 
bandeiras paulistas vieram destruir o trabalho dos missionários com os primeiros 
ataques às missões do Guairá, em 1618. Foi, porém, a partir de 1629 que portugueses e 
bandeirantes resolveram acabar definitivamente com as Reduções Jesuíticas, 
provocando verdadeiras guerras. Preocupados com a penetração espanhola para o leste e 
sonhando com as minas de prata do Potosi, nos Andes, os paulistas se ocupavam com a 
caça ao índio para trabalhar como escravo na lavoura. O índio era o “ remédio da 
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pobreza” do paulista e o grande meio de lucro. As principais bandeiras contra as 
Reduções Jesuíticas foram comandadas por Manuel Preto e Antonio Raposo Tavares, 
que destruíram completamente os aldeamentos indígenas. Martins (1995) estima que, 
dos cem mil aldeados, quinze mil morreram na luta contra os bandeirantes e sessenta 
mil acabaram aprisionados e vendidos, deixando toda a região Noroeste e Centro-Oeste 
em total abandono por mais de um século. 
 Com os ataques dos bandeirantes paulistas, chegava ao fim a Província 
Jesuítica do Guairá e, conseqüentemente, a presença espanhola no Ocidente do Paraná; 
por outro lado, em torno de 1640, dava-se seqüência ao povoamento do litoral, 
provavelmente iniciado no século anterior, por aventureiros em busca de jazidas de 
ouro. Nesse período, surgem os primeiros arraiais, posteriormente transformados em 
vilas. Entretanto, logo a mineração do ouro revelou-se pouco lucrativa e muitos 
mineradores tornaram-se sedentários e se transformaram em tropeiros e criadores de 
gado. Assim, introduzido primeiramente no planalto curitibano, o gado propiciou a 
ocupação dos Campos Gerais, no século XVIII e dos Campos de Guarapuava, no século 
XIX. 

 A partir de 1820, a erva-mate começou a se destacar na 
economia paranaense, quando passou a ser comercializada regularmente com alguns 
países da América do Sul. O mate fez a província (1853), criou cidades, ampliou 
fronteiras, aparecendo como produto de sustento da economia do Estado até 
praticamente o fim da República Velha, com a Revolução de 30. Enfim, o mate 
introduziu o Paraná nos tempos modernos e determinou o surgimento da indústria no 
Estado. 
 A partir da segunda metade do século XIX, foi muito significativa a onda da 
imigração. De 1860 a 1900 estabeleceram-se mais de sessenta colônias com imigrantes 
poloneses, italianos, alemães, russos alemães, ucranianos e, por último, sírios e 
libaneses.  

 Assim, como houve diferentes épocas de colonização e 
diferentes povos colonizadores, o Paraná apresenta também uma grande diversidade nos 
seus costumes, tanto sociais quanto lingüísticos. Portanto, o estudo toponímico, 
relativamente a este Estado, comporta considerações referentes não só aos nomes de 
origem portuguesa como aos nomes relativos às várias famílias indígenas que habitaram 
ou habitam o território paranaense, bem como ao moderno contingente de nomes 
resultantes da imigração iniciada a partir da segunda metade do século XIX. 
 

2. Análise dos dados 
 

 Por se tratar de dados preliminares, serão salientados apenas os 
aspectos julgados mais significativos até o estágio atual do trabalho, os quais, no 
entanto, podem estar delineando o perfil histórico-toponímico do corpus em análise. 

 Pelo levantamento realizado, a primeira grande diferença entre os 
mapas cotejados surge na quantidade de hidrônimos inscritos. Apenas a título de 
ilustração, nos mapas de 1876 e 1896 apareciam cerca de 90 (noventa) nomes de 
afluentes e subafluentes do rio Iguaçu, enquanto atualmente há aproximadamente 400 
(quatrocentos) nomes catalogados. Tendo em vista o senso comum de que os acidentes 
geográficos não aumentam e nem diminuem – a não ser por interferência agressiva do 
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homem (usinas hidrelétricas, barragens) - é importante esclarecer que a diferença 
detectada por este estudo está relacionada ao fato de que até o final do século XIX e 
início do século XX o Estado do Paraná não era totalmente colonizado, permanecendo 
grande parte de seu território ainda desconhecida. Portanto, muitos cursos d’água, 
apesar de sua existência desde épocas remotas, não tinham um nome específico. Sabe-se 
que é o deslocamento dos grupos humanos e, por conseguinte, o estabelecimento em 
uma dada localidade que exigem a identificação dos lugares e dos acidentes 
geográficos. E é pela necessidade vital de identificar e hierarquizar o ambiente à sua 
volta que o homem vai criando e recriando as designações. 

 Inicialmente, partiu-se do princípio de que os nomes de rios, 
devido às suas próprias características, seriam menos sujeitos a substituições 
intencionais. Escapando à ação modificadora da história e do homem, revelariam uma 
tendência conservadora e até mesmo imutável de seus nomes, ao contrário do que 
ocorre com os nomes de acidentes humanos (cidades, vilas, distritos) que, conforme já 
se comprovou (ALBINO, 2002), são mais propensos a mudanças. Essa hipótese, 
entretanto, não se confirmou totalmente, haja vista que, no presente corpus, são poucos 
os acidentes que apresentam os mesmos nomes, estando estes relacionados aos 
principais rios, como: rio Iguassú/Iguaçu, rio Chopim, rio do Crim, rio Jordão, rio 
Iraty/Iratim, rio Claro, rio da Várzea, rio Passa Dous/Passa Dois, rio Putinga/Potinga, 
rio Paçaúna/Passa Una, dentre outros. Nestes casos, observa-se que, seguindo a 
modernização da onomástica, o que houve foi um rigor na grafia das palavras, mudança 
orientada pela lei de 1938, resultante de uma reunião no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro em 1926, cujo propósito foi pôr ordem aos nomes geográficos. Para os nomes 
nacionais de origem indígena ou africana, a resolução era substituir “ y” por “ i”, 
suprimir “ h” não inicial, substituir “k” por “qu” e representar por “ x” o som chiante, 
além de várias outras alterações (NASCENTES, apud RAMOS e VENÂNCIO, 2002, p. 
122). 

 Por outro lado, conforme já referido, buscando a filiação do 
sistema toponímico nos parâmetros que norteiam os princípios geográficos e histórico-
sociais, pode-se chegar ao estabelecimento da relação entre o nome do lugar e a 
condição sociológica determinativa. Segundo essa perspectiva de estudo, é possível 
perceber, claramente, que designativos comuns na língua passam à categoria de 
topônimos e tornam-se palavras testemunhas de épocas consideradas importantes para a 
comunidade local. Relativamente aos afluentes do rio Iguaçu, registram-se nomes 
como: lajeado Mangueirinha que faz referência a uma pequena mangueira para gado e 
mulas, instalada, por volta de 1870, à margem esquerda do rio Iguaçu; rio Rondinha, 
ponto de pouso dos tropeiros, que do Rio Grande do Sul iam para São Paulo - pela 
fartura de pasto e pela facilidade de obtenção de água, o pouso servia para ronda, 
descanso e conferência dos animais após a passagem do rio Iguaçu; rio Potreiro, rio da 
Contagem (ambos hoje pertencentes a Santa Catarina) que relembram a época do 
tropeirismo. A mineração, por sua vez, criadora dos núcleos urbanos do século XVII, 
fez despontar nomes como rio da Prata e rio do Ouro. 

 Da mesma forma, é significativa a influência dos nomes de 
origem indígena (cerca de 18% das designações elencadas), refletindo na língua 
portuguesa a presença desses povos. Portanto, conforme apontado por Dick (1990b) 
para o estudo dos  topônimos brasileiros, ao estudar a toponímia paranaense, não se 
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pode ignorar a contribuição indígena, disseminada por todo o território e representada 
por termos que na maioria das vezes apresentam uma relação analógica entre o 
topônimo e algum fato do cotidiano indígena. O termo Iguaçu, por exemplo, na 
etimologia tupi-guarani, significa “ rio grande” e foi empregado na designação desse rio 
em referência à sua dimensão.  

 Como era de se esperar, a língua indígena que mais 
contribuiu para a denominação dos rios do presente corpus é a dos tupi, sem dúvida 
alguma, uma das mais importantes famílias indígenas de que noticia a etnografia do 
Brasil. De acordo com Melo (1981), a mobilidade geográfica e cultural do grupo, a ação 
religiosa dos missionários, bem como a participação das antigas bandeiras permitiram a 
difusão do léxico tupi pelo interior do país, dilatando, assim, a área ocupada por esses 
indígenas e incorporando vários designativos ao português do Brasil. E “se muitos 
desses designativos, hoje, escapam ao linguajar corrente do brasileiro, impulsionado, 
constantemente, pela dinâmica da língua, outro tanto não ocorre na Toponímia, que se 
vale deles como fonte contínua de motivação, mantendo, assim, vivas as tradições 
culturais indígenas” (Dick, 1990b, p. 39). De fato, ao homem branco, que em muitas 
circunstâncias alterou a toponímia brasileira, substituindo-a por outros nomes de origem 
lusitana, deve-se, no entanto, a preservação e a conservação de muitos nomes que 
constituem, hoje, o tesouro toponímico pátrio, consagrado, pela tradição popular, em 
usos reiterados.  

 Outro objetivo do presente trabalho é fazer a classificação 
semântica dos topônimos atuais, com base na proposta taxionômica de Dick (1990b), a 
qual envolve as categorias toponímicas distribuídas por suas taxes específicas, 
revelando as motivações segundo fatores de ordem física e antropocultural. Dentre essas 
duas ordens constata-se, na estruturação dos hidrônimos, uma grande incidência de 
zootopônimos (nomes de animais): rio Boi Preto, rio das Antas, rio do Veado, rio Jacu, 
rio dos Patos; fitotopônimos (nomes de vegetais): rio do Pinhal, rio Palmital, rio 
Pinheiro Torto; hidrotopônimos (relativos à água): ribeirão Água Branca, rio 
Cachoeira, rio Passo Fundo) e geomorfotopônimos (aspectos topográficos): rio da 
Várzea, rio Espigão Branco, arroio Cerrinho.  
 Seja pela fidelidade à exuberância da flora e fauna, seja pela grandeza da 
rede hidrográfica ou pela topografia da região, essas motivações são as mais 
representativas dentre as taxionomias de natureza física. Muitos desses nomes são 
descritivos, verdadeiros ícones do meio circundante. Os sertanistas, freqüentemente, 
nomeavam os córregos e ribeirões de conformidade com os acidentes ou fatos mais 
notáveis, de modo a torná-los conhecidos por alguma característica distintiva. Assim, se 
numa corrente se deparavam com um veado a beber - era o córrego do Veado; se noutra 
o palmital se destacava - era o ribeirão do Palmital, num dialogismo do homem com sua 
realidade física, em que os aspectos geo-biológico-naturais se destacam como função 
motivadora na toponímia. 
 A incidência maior, no entanto, é das taxionomias de natureza antropocultural, 
sobressaindo-se os antropotopônimos (nomes de pessoas): rio Benjamim Constant (um 
dos principais líderes republicanos), rio Castro Alves (poeta do Romantismo Brasileiro), 
rio Colaço (sobrenome de família pioneira na região), rio Bormann (Marechal José 
Bernardino Bormann), rio Izabel Alves (professora Izabel Alves da Rocha), rio Candói 
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(cacique dos índios Votorões). Tais topônimos são tributos a pessoas que, de uma forma 
ou de outra, mereceram ser homenageadas na região. 
 Além dessas aparecem outras motivações como: índices numéricos (rio Dois 
Vizinhos, arroio Três Palmeiras), traços de cultura material (arroio Baú, rio 
Espingarda), atividades profissionais (arroio Carpinteiro), dimensão e posição 
geográfica dos acidentes (rio Grande, rio do Meio, respectivamente), dentre outras.  

 
Considerações finais 

 
 Não se pretendeu, neste momento, abranger todos os aspectos relacionados à 
problemática em questão, mesmo porque uma análise completa do sistema toponímico 
envolve, necessariamente, outras considerações de natureza mais profunda, inclusive 
aquelas de origem indígena. De qualquer forma, os exemplos aqui mencionados devem 
ser entendidos como uma demonstração do estudo que está sendo realizado, em nível 
mais amplo. 
 Por ora, vale ressaltar que o ato denominativo não é aleatório. Há vários 
agentes motivadores na estruturação de um nome de lugar e estes espelham 
especificidades de aspectos biofísicos ou testemunham valores de significação especial 
para a comunidade, seja de ordem sócio-histórica, política ou cultural. Assim, à guisa de 
conclusão, pode-se dizer que os topônimos são verdadeiros marcos a revelar grande 
número de fatos que, de outro modo, nos seriam inteiramente desconhecidos. 
  

RESUMO: Este trabalho apresenta um estudo diacrônico sobre os 
topônimos relativos à rede hidrográfica do rio Iguaçu (com seus afluentes e 
subafluentes), buscando sua correlação com os fatos e momentos históricos da ocupação 
do território paranaense. 
 

PALAVRAS-CHAVE: léxico; hidronímia; história social; 

motivação. 
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