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PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

QUAL A ORIGEM DE SEUS NOMES?

Ar��n��n�

Referência a palavra argentum, “prata” em latim, daí a 
denominação do Rio da Prata, o caminho fluvial que os 
espanhóis usavam para chegar às minas de prata de 
Potosí, na Bolívia. 

B����i�

Nome dado em homenagem a Simon 
Bolívar (1783-1830), libertador de 
alguns países sul-americanos do 
domínio colonial espanhol, e o 
primeiro presidente boliviano após a 
independência em 1824. 

Bra���

Referência à coloração avermelhada 
do tronco do pau-brasil, da cor da 
brasa (brasil em português arcaico), 
árvore chamada de ibirapitanga 
(“pau-vermelho”) pelos Tupi. A origem 
do nome pode, porém, ser muito mais 
antiga remontando à mitologia  celta 
sobre o Hy-Brasil, uma “terra de 
delícias”, vista entre nuvens.

C����

Há muitas versões: 1) nome derivado de 
chili, palavra mapuche; 2) de tili, palavra 
aimará – ambas significando “onde a 
terra acaba” ou “fim do mundo”; 3) de 
tchili, palavra quéchua que significa 
“frio” ou “neve” em referência às terras 
geladas da Patagônia no extremo sul do 
continente; 4) de trich ou chih, nome 
araucano de um pássaro com manchas 
amarelas nas asas comum na região.

C�l���i�

Nome dado em homenagem a 
Cristóvão Colombo, o navegador 
europeu que chegou à América em 
1492, apesar dele nunca ter pisado 
em terras colombianas.

E�uad��

Referência à Linha do Equador que 
atravessa seu território. A palavra 
deriva do latim aequare, que significa 
“igual”, pois a linha imaginária divide a 
Terra em duas partes iguais, os 
hemisférios Norte e Sul.

G�i�n�

Derivado de guyana, nome dado pelos 
arahuacos que significa “terras de 
muitas águas”. A Guiana e sua vizinha 
Guiana Francesa estão situadas entre os 
rios Orinoco, Amazonas e Negro, além de 
serem banhadas pelo Oceano Atlântico.

P�ra�u��

Nome de origem Guarani, derivado da 
junção de Payagua (nome da tribo 
nativa) com a palavra i (rio ou água).

P���

Origem controversa: 1) originário de Beru, 
nome de um chefe indígena do Panamá que 
teria salvo a vida dos conquistadores e, por 
isso, todas as terras ao sul foram por eles 
chamadas de “Terras de Birú”; 2) derivado 
de virú ou pirú, nome quéchua de um rio ao 
norte de Cusco que os espanhóis, sem 
entender a língua nativa, pensaram a que se 
referia a toda região.

S���n���

Derivado de surinen, palavra aruaque 
usada pelos nativos para chamar a sua 
terra e que foi adotada pelos ingleses 
que ali fundaram a primeira colônia.

U�u�u��

Há duas versões: 1) nome de origem Guarani derivado de uruguä 
(“caracol”) + i (“rio” ou “água”), daí o nome “rio dos caracóis”; 2) 
proveniente de uru (pássaro) + gua (que vem de) + i (rio ou 
água), significando “rio dos urus” ou “rio dos pássaros”. 

V������l�

Palavra derivado de Venezziola, a 
“Pequena Veneza”, nome dado por 
Américo Vespúcio e Alonso de Ojeda, 
ao visitarem a região em 1499, que 
associaram as palafitas dos 
indígenas nas águas do lago 
Maracaibo à célebre cidade italiana.
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