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1. Introdução1 
1.1. A escolha do tema 

Os estudiosos estrangeiros da língua portuguesa deparam-se logo no início da 

aprendizagem do português com as diferenças existentes na pronúncia, na gramática e no 

vocabulário entre as variantes que fazem parte da lusofonia. O maior número de lusofalantes 

(cerca de 200.000.000 de pessoas)2 vive no Brasil, país cuja influência assim do ponto de vista 

da língua é inegavelmente importante na comunidade dos países lusófonos.     

Como professora de português, no meu trabalho, ocupo-me com o ensino e o estudo do 

português europeu (PE), e é sempre com grande interesse e curiosidade que aproveito as 

ocasiões de encontro com o português do Brasil (PB), tanto através da leitura e audição de 

textos como através de conversas pessoais. Esse meu interesse levou-me a aprofundar os meus 

conhecimentos sobre a formação de palavras no PB.   

A presente tese tem como tema o exame das semelhanças e das eventuais diferenças 

entre o PE e o PB na área da formação de palavras, mais precisamente no que diz respeito às 

palavras derivadas.  

 

1.1.1. Os objectivos da tese 
 Este trabalho, baseado numa recolha de formações brasileiras resultantes dos vários 

tipos de derivação (prefixação, sufixação, parassíntese, derivação regressiva e conversão) e que 

foram recolhidas dum dicionário3 unilingue editado no Brasil em 2004, tem como objectivo 

estudar os tipos de formação que participaram na criação das formações recolhidas.  

Além disso, baseando-me na informação publicada num dos dicionários editados no 

Brasil4 sobre a datação de muitas das formações recolhidas, suponho que entre as criações cuja 

datação está disponível no dito dicionário, encontrarei em maior parte formações que datam do 

século XX, e assim servem de prova à diferenciação gradual e permanente do PE e do PB tanto 

no domínio da formação de palavras como no do próprio léxico.  

A verificação das formações nas páginas da Internet dos dois países serve para testar a 

frequência de dada palavra, esperando ter uma frequência mais importante nas páginas da 

Internet do Brasil.  

                                                 
1Esta tese foi redigida na variedade europeia do português e segundo a grafia vigente antes da entrada em vigor do 
Acordo Ortográfico de 1990, uma vez que o período de transição assim o permite. 
2Dados de 2009, in: http://www.internetworldstats.com/stats20.htm 
3Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda: Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa, 6a edição revista e 
atualizada do Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2a Impressão, Posigraf, Curitiba, 2004 
4Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. (CD-ROM) – Versão 1.0.5. – Editora Objetiva Ltda. – 2002. (Em 
seguida Houaiss.)  
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Neste trabalho, para além da documentação das semelhanças, procurarei detectar as 

diferenças existentes na área da formação de palavras entre o PE e o PB. 

  
1.2. Alguns antecedentes 

Conhecem-se várias obras que se dedicam à formação de palavras no português. A obra 

Portuguese Word Formation with Suffixes de Allen (1941) trata a formação de palavras com 

sufixos no português e baseia-se em dicionários. O estudo intitulado Sobre a Formação de 

Palavras com Prefixos no Português Actual de Ching (1971-1972a e b) baseia-se num corpus 

recolhido de jornais portugueses. A obra Dinâmica Léxica Portuguesa de Assumpção Júnior 

(1986) sobre a formação de palavras no PB tem como exemplos formações “da língua 

constituída” (dicionários) e outras “da língua em constituição” (ou seja formas criadas por 

escritores e que até à época ainda não constam dos dicionários). Com a mesma temática, a obra 

Formação de Palavras no Português Brasileiro de Sandmann (1996) baseia-se sobre um 

corpus recolhido de jornais brasileiros cujos elementos ainda não figuravam num dado 

dicionário. 

Falando da formação de palavras, lembrem-se aqui algumas obras de outras línguas 

românicas. A obra Étude sur la dérivation suffixale en Français moderne et contemporain de 

Dubois (1962) estuda a derivação sufixal do francês moderno e contemporâneo, e o seu 

trabalho baseia-se na comparação dos elementos de duas edições de diferentes anos (1906 e 

1960) do dicionário unilingue Petit Larousse. A obra Introduction à la Léxicologie, 

Sémantique et Morphologie de Lehmann e Martin-Berthet (1998) apresenta os processos de 

derivação e composição no francês com exemplos, sobretudo tirados de dicionários. A obra La 

formazione dele parole nell’italiano di oggi, Primi materiali e proposte de Dardano (1978) 

apresenta a formação de palavras no italiano, baseando-se tanto na recolha de vocábulos da 

linguagem da imprensa, como nas palavras presentes em dicionários.  

 

1.3. Estrutura  
De acordo com Cunha – Cintra (2005), neste trabalho entendem-se como processos 

derivacionais a prefixação, a sufixação, a parassíntese, a derivação regressiva e a conversão 

(derivação imprópria). 

Trata-se dum estudo sincrónico que se baseia numa recolha compilada a partir dum 

dicionário unilingue editado no Brasil em 2004. Optei por esse método com o intuito de poder 

estudar as palavras que sem dúvida podem ser consideradas como formações brasileiras, 

admitindo ao mesmo tempo que as criações novas e assim ainda não dicionarizadas não fazem 

parte deste trabalho. Através da análise das palavras reunidas, no meu estudo procuro 

apresentar dum modo descritivo os processos presentes na formação de palavras no PB e, 
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quando for o caso, contrastá-los com o PE. Por se basear num conjunto de palavras recolhidas 

dum dicionário, neste trabalho só posso falar sobre a existência, o uso das palavras e não sobre 

a produtividade ou improdutividade dum dado tipo de formação de palavras.  

O presente trabalho estrutura-se do modo seguinte: primeiro descreve a escolha do 

tema e o método de investigação (1), em seguida apresenta os processos derivacionais acima 

mencionados (2-6, respectivamente) e por fim junta as conclusões obtidas (7).  

Esta tese tem um anexo, juntado em CD-ROM (permitindo assim uma consulta mais 

fácil), que apresenta as palavras recolhidas em tabelas ilustrativas, introduzido pela explicação 

da sua leitura. 

 

1.3.1. O ponto de partida – A compilação da recolha 

A presente investigação baseia-se numa recolha que se constitui das palavras derivadas 

recolhidas do dicionário Miniaurélio5, editado em 2004 pela Editora Posigraf em Curitiba.  

Quanto ao método escolhido, ou seja a análise duma recolha compilada com base num 

dicionário, é necessário lembrar a observação de Corbin (1987: 28)6 segundo a qual “não se 

pode contar com os dicionários nem para atestar  todas as palavras nem para atestar as palavras 

necessariamente «frequentes»”. Nos nossos dias, com a evolução das técnicas da informática, 

chegámos à era dos dicionários “on-line” que são declaradamente actualizados sem cessar, e 

que não têm quaisquer limitações relativamente ao número de entradas. No que diz respeito à 

frequência das palavras, neste ponto também é a informática moderna que nos pode ajudar: a 

penetração cada vez mais importante da Internet possibilita ter dados fiáveis sobre o uso (a 

frequência) das palavras. 

O Miniaurélio é um dicionário de 832 páginas (a que se junta uma “Minienciclopédia” 

de 63 páginas), que contém “mais de 30 mil verbetes e locuções”. Escolhi esse dicionário 

como ponto de partida da investigação por várias razões: trata-se duma obra bastante recente, o 

número de verbetes nele publicados é por um lado suficientemente elevado para servir de base 

a uma análise linguística e por outro permite supor que as palavras nele reunidas têm uma 

frequência bastante importante ou média.  

Do Miniaurélio recolhi as palavras derivadas que, ou absolutamente não constam nos 

dicionários editados em Portugal ou, se aparecem neles, levam a indicação de brasileirismo. 

                                                 
5Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda: Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa, 6a edição revista e 
atualizada do Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2a Impressão, Posigraf, Curitiba, 2004 
6A frase original é a seguinte: “La conclusion s’impose: on ne peut compter sur les dictionnaires ni pour attester tous les 
mots, ni pour attester des mots nécessairement «fréquents».”  
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Os dicionários publicados em Portugal utilizados durante a pesquisa como base de 

verificação, em ordem cronológica da sua edição, e com as suas informações básicas, 

recolhidas da sua introdução, foram os seguintes: 

 

1 – Grande Dicionário Universal da Língua Portuguesa7 3.0 (CD-ROM), 1997  

Infelizmente, o próprio CD-ROM não contém informações sobre o material nele apresentado, por isso só 

me posso basear sobre a Nota do Editor do Dicionário Universal da Língua Portuguesa, cuja primeira 

edição foi publicada em 1995 pela Texto Editora em Lisboa. Segundo essa Nota do Editor, o dicionário 

tem 1653 páginas, contém 93.034 vocábulos, para além dos quais é alargado em anexo com 11.300 

antropónimos e 4143 topónimos, como também apresenta em anexo “os principais estrangeirismos 

usados na linguagem corrente, e ainda, os prefixos, sufixos e elementos de formação de palavras.”  

 

2 – Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa8, 
2001  

Este dicionário, em dois volumes (de 3809 páginas ao total), regista cerca de 70.000 entradas lexicais, 

entre as quais figuram “os prefixos, sufixos e outros elementos de formação”. No que diz respeito aos 

brasileirismos, “registam-se os que são de uso geral no Brasil /p.ex. banheiro (casa de banho)/, e os que 

constituem acepções brasileiras de palavras usuais em Portugal /p.ex. ónibus (no sentido de 

“autocarro”)/”. 

 

3 – Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora9 (2009) (on-line) 

“Mais de 920 000 palavras pesquisáveis; Cerca de 265 000 definições, expressões fixas, idiomatismos e 

provérbios; Vocabulário corrente e actual e termos dos domínios científico e técnico; Informação 

etimológica detalhada para mais de 87 500 vocábulos; Informação gramatical exaustiva: categoria 

gramatical, variante geográfica, domínio, nível de língua, contextos de uso ou sinónimos; 

Reconhecimento de formas flexionadas; Pesquisa avançada” 

 

4 – Dicionário Priberam da Língua Portuguesa10 (2009) (on-line) 

“O Dicionário Priberam da Língua Portuguesa é um dicionário de português europeu (de Portugal) – em 

constante atualização e melhoramento – que contém cerca de 96 000 entradas lexicais, incluindo locuções 

e fraseologias, e que permite a consulta de definições, com sinónimos e antónimos por acepção, 

subentradas e locuções. (...) O Priberam tem por base o Novo Dicionário Lello da Língua Portuguesa 

(Lisboa, Lello Editores, 1996 e 1999), licenciado pela Priberam em 2008, no que diz respeito à 

informação lexicográfica para o português.”  

 

Em caso de indicações divergentes nos dicionários editados em Portugal relativamente à 

acepção da dada palavra – ou seja se se trata dum brasileirismo ou não – aceitou-se, em ordem 

                                                 
7Grande Dicionário Universal da Língua Portuguesa 3.0. Texto Editora Lda., Cacém, 1997. (Em seguida Universal.) 
8Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Academia das Ciências de 
Lisboa e Editorial Verbo, Lisboa, 2001. (Em seguida DLPC.) 
9Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora (on-line), www.infopedia.pt (Em seguida Infopédia.) 
10Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. (on-line), www.priberam.pt (Em seguida Priberam.) 
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hierárquica, primeiro a classificação do DLPC, depois a do Priberam, a seguir a indicação da 

Infopédia e por último a do Universal. 

Depois de identificar uma palavra como mencionada no Miniaurélio mas faltando dos 

dicionários acima referidos ou neles indicada como brasileirismo, examinei a sua formação. 

Neste processo tomei como ponto de partida a categoria gramatical atribuída à palavra pelo 

Miniaurélio. A categoria gramatical da palavra derivada pode ser (em ordem alfabética) 

adjectivo (A), advérbio (Adv.), substantivo (S) e verbo (V). É aqui que se deve notar que o 

Miniaurélio não apresenta a etimologia dos seus verbetes.  

Em seguida, conferi as palavras recolhidas – que pelo método de recolha acima 

mencionado podem ser consideradas como formações brasileiras – nos seguintes cinco 

dicionários editados no Brasil, apresentados em ordem cronológica da sua publicação e com as 

respectivas informações básicas: 

 

1 – Minidicionário Sacconi da Língua Portuguesa11, 1996 
Este minidicionário contém aproximadamente 30.000 entradas, entre as quais não aparecem os elementos 

de formação. O dicionário não apresenta a etimologia dos vocábulos mas, em contrapartida, regista 

sempre a divisão silábica das palavras, indica a sua pronúncia, a sua classificação gramatical e, para além 

de exemplos, também indica as palavras de mesma família. 

 

2 – Dicionário Aurélio Eletrônico12 – Século XXI, Versão 3.0. 1999 
O Aurélio Eletrônico compreende a versão integral Dicionário Aurélio - Século XXI. “... ampliado em 

quase 25% e totalmente atualizado” Com este dicionário “cerca de 345 mil verbetes, locuções e 

definições, dezenas de milhares de exemplos e abonações literárias (que abrangem 1.400 autores) tornam-

-se a partir de agora acessíveis aos usuários de computadores.” 

 

3 – Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa13 (CD-ROM), 2002 
Este dicionário é “uma obra de cerca de 228.500 unidades léxicas que não privilegia determinada faixa 

cronológica ou geográfica da língua. Versa diacronicamente sobre fenômenos não apenas do português 

contemporâneo do Brasil e de Portugal, mas ainda, embora de forma seletiva, sobre vocábulos da língua 

antiga e da arcaica, cujo registro se justifica pelo percentual de sua ocorrência na história da literatura 

portuguesa.” 
 
 
 
 

                                                 
11Sacconi, Luiz Antonio: Minidicionário Sacconi da Língua Portuguesa. Atual, São Paulo, 1996. (Em seguida Sacconi.) 
12Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI, Versão 3.0. – 1999, O Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI é um 
produto da Lexikon Informática Ltda, e corresponde à versão integral do Novo Dicionário Aurélio – Século XXI, de 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, publicado pela Editora Nova Fronteira. (Em seguida Aurélio.) 
13Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. (CD-ROM) – Versão 1.0.5. – Editora Objetiva Ltda. – 2002. 
(Em seguida Houaiss.)  
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4 – Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa14 (on-line) 2007 
“Com mais de 500.000 definições distribuídas em mais de 200.000 verbetes e subverbetes, o Michaelis 

Moderno Dicionário da Língua Portuguesa foi planejado com extremo rigor lexicográfico, procurando-se 

registrar o maior número possível de vocábulos e seus sentidos, tanto da linguagem escrita quanto da 

oral.”  

 

5 - iDicionário Aulete da língua portuguesa15 (on-line) desde 2008 
“O iDicionário Aulete, respeitando a obra original do “Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 

- Caldas Aulete”, apresenta-se em dois módulos: 1. O tradicional e respeitadíssimo Dicionário Caldas 

Aulete em sua versão original, atualizada para o Brasil até a década de 1980, com mais de 200 mil 

verbetes (os verbetes desse módulo são identificados com o registro de ‘verbete original’); 2. Os 86 mil 

verbetes atualizados para o universo léxico contemporâneo. Este segundo módulo estará em permanente 

atualização. Este é o conceito revolucionário de um dicionário de crescimento infinito, sempre atualizado, 

sempre em interação com o uso da língua. Este acervo somado a outras informações como as definições e 

locuções, dão um total de 818 mil unidades de informação (verbetes, definições e locuções).” 

 

Fiz essas verificações com o objectivo de confirmar a presença da palavra no 

vocabulário em uso, e também aproveitei a informação etimológica presente nos últimos 

quatro dicionários. Em caso de divergências na etimologia duma palavra, aceitei a variante 

dada identicamente por três dos últimos quatro dicionários. Nos casos onde as informações 

sobre a etimologia duma palavra divergem entre os dicionários faço menção deste facto. 

Durante a elaboração da tese, para além dos dicionários acima mencionados, também 

consultei o Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro16 do qual retirei as informações disponíveis 

(que menciono em notas de rodapé) sobre as palavras da minha recolha que lá figuram. 

 

1.3.2. A frequência das palavras – A Internet 
No que diz respeito à frequência das palavras recolhidas, recorri à verificação da sua 

presença nas páginas da Internet. A penetração da Internet, segundo a estatística já citada17 que 

data de 31/12/2009, foi de 36,2% no Brasil e de 41,8% em Portugal. Ao mesmo tempo o 

número de habitantes rondava os 200 milhões no Brasil e os 10 milhões em Portugal. O 

número de utentes da Internet no Brasil foi de 72.027.700 e em Portugal de 4.475.700, ou seja 

cerca de 16 vezes mais pessoas ligavam-se à Internet no Brasil do que em Portugal.  

                                                 
14Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa – 1998-2009. Editora Melhoramentos Ltda., 2009 UOL – (on-
line) http://michaelis.uol.com.br. (Em seguida Michaelis.) 
15iDicionário Aulete da Língua Portuguesa desde 2008, Lexikon Editora Digital - (on-line) http://aulete.uol.com.br. (Em 
seguida iAulete.) 
16Villar, Mauro de Salles: Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro, Editora Guanabara S.A., Rio de Janeiro, 1989  
17http://www.internetworldstats.com/stats20.htm 
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Para a verificação das palavras na Internet usei o motor de busca Google e procurei 

uma determinada palavra nas páginas do Brasil e nas de Portugal.  

Fiz essa verificação duas vezes, em Julho de 2009 e em Janeiro de 2010, para poder 

fazer algumas comparações.  

Feita a primeira verificação cheguei à conclusão que só deveria contar como reais os 

resultados acima de 50, porque muitas vezes acontece que o motor de busca encontra listas de 

palavras, vocabulários ou bases de dados que embora contenham a palavra procurada não 

atestam o seu uso.  

Outro aspecto que se deve ter em conta quando se analisam os resultados obtidos na 

Internet é a presença natural de pessoas de origem brasileira em páginas de Portugal (como 

pessoas de origem portuguesa também utilizam páginas do Brasil, mas nesse sentido não fiz 

buscas), o que obviamente pode elevar o número de resultados obtidos nas páginas de 

Portugal. 

Esperava que as palavras por mim recolhidas aparecessem em número 

significativamente mais elevado nas páginas do Brasil. 

 

1.3.3. A classificação das palavras  
Quanto à sua categoria gramatical, a palavra base pode ser (em ordem alfabética da sua 

denominação) adjectivo (A), advérbio (Adv.), substantivo (S) e verbo (V). Quando uma 

palavra de base pertence a duas categorias ao mesmo tempo, tomo em consideração a primeira 

categoria mencionada e refiro esse facto na análise da palavra derivada. Os tipos de formação 

de palavras derivadas podem ser os seguintes: derivação prefixal, derivação sufixal, derivação 

parassintética, derivação regressiva e conversão. 

Neste trabalho trato só e necessariamente os elementos de formação que participam na 

formação das palavras recolhidas como formações brasileiras, e são esses os elementos que 

servirão de base à minha análise. Para permitir uma observação mais ampla das palavras 

recolhidas, optei pela elaboração de tabelas ilustrativas, que junto em forma digital (em CD-

ROM) à tese. 

Para ter uma visão geral e se poder efectuar uma procura mais rápida compilei um 

índice que contém todos os elementos recolhidos em ordem alfabética, com a indicação da 

página onde figuram na tese. Para além da sua utilidade prática, serve também para poder ver 

quais são as formações da mesma família que podem ser consideradas como criações 

brasileiras. Este índice segue o último capítulo, e começa na página 204.  

 
 
 



8 

 

1.4. A recolha 
  A recolha completa é composta por 772 elementos que segundo o seu tipo de formação 

se dividem do modo seguinte: 

 
Tipo de formação Itens Percentagem 

Prefixação 58 7,5% 

Sufixação 606 78,5% 

Parassíntese 14 2% 

Derivação regressiva 11 1,5% 

Conversão 83 10,5% 

Total: 772 100% 

  
Pode-se ver pela tabela acima que, tal como era de esperar, a esmagadora maioria das 

palavras por mim recolhidas são resultado de derivação sufixal.  

 Na minha recolha figuram 247 formações (32% do total) que aparecem nos dicionários 

de Portugal com a indicação de brasileirismo. 

 Acabei a compilação da recolha em Julho de 2009. Refiz um controlo das palavras 

recolhidas no Priberam em Janeiro de 2011, e algumas vezes a palavra que em 2009 ainda não 

constava nos dicionários de Portugal, em Janeiro de 2011 já surgia neste dicionário on-line. No 

meu trabalho faço menção deste facto que é também uma prova da mudança da língua. 

 

1.5. A apresentação da recolha e das palavras 
Na apresentação da recolha abordo primeiro um dado tipo de formação, juntando os 

conhecimentos recolhidos de obras de gramática e linguística. Antes de passar ao estudo dos 

exemplos reunidos, lembro as formações publicadas como novas em Sandmann (1996) – 

quando as houver -, (a sua recolha foi acabada em 1989), e verifico a sua presença nos 

dicionários brasileiros.  

A seguir apresento as palavras na estrutura seguinte:  

– Entre parênteses figura a palavra base18, seguida pela indicação da sua presença (+) 

ou ausência (-) no português do Brasil (PB) e no de Portugal (PE). A seguir a esta última 

informação pode aparecer a indicação (br), que significa a presença da dita formação nos 

dicionários de Portugal com a classificação de brasileirismo.   

                                                 
18Esta informação não aparece na secção dos adjectivos formados de substantivos (3.3.1.), onde a palavra base é um 
nome próprio ou um topónimo, e estes, em geral, não figuram nos dicionários. No capítulo 2 (Derivação prefixal) a 
palavra base é seguida pela indicação da sua categoria gramatical entre parênteses, porque em certos casos ocorre 
mudança de categoria. 
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– A formação recolhida em negrito19 e a explicação que lhe é dada pelo Miniaurélio 

(com a ortografia nele presente). Caso no Miniaurélio não haja explicação, dou a do Aurélio ou 

a do Houaiss, indicando o nome entre parênteses depois da explicação. Se no Miniaurélio a 

forma é classificada de brasileirismo, assinalo esse facto com a indicação (br) antes da 

explicação. Caso a formação apareça nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, menciono essa informação depois da explicação, da forma seguinte: (PE: br). 

– Depois – se for o caso – segue a datação da palavra, ou seja a data do seu primeiro 

registo conhecido ou estimado. A datação da forma derivada é fornecida pelo dicionário 

Houaiss20 e, por vezes, não consta. Esta informação pode ser dada de várias formas. O mais 

comum é aparecer um ano ou um século concreto. Estes podem ser precedidos por três letras, 

nomeadamente por a significando ‘antes de’, por c significando ‘cerca de’ e por d com o 

sentido de ‘depois de’. Quando o século é precedido por um a, considero como datação o 

século precedente, e no caso de o século aparecer precedido por um d, considero como datação 

o século seguinte. Quando a data está em itálico isso significa “uma datação aproximada ou 

supositícia para a qual não se dispôs de abonações ou de referências indirectas”. Essa 

informação não é disponível para todas as palavras, e quando falta a data, esta informação não 

aparece na apresentação. O mesmo acontece, quando a formação em questão não figura no 

Houaiss. 

– Em seguida, entre parênteses aparecem os resultados da busca na Internet, primeiro 

os resultados obtidos nas páginas brasileiras e a seguir, separados por uma barra, os das 

páginas portuguesas. Lembre-se aqui que a primeira busca foi feita em Agosto de 2009 e a 

segunda cinco meses mais tarde, em Janeiro de 2010. 

– Por fim – quando esta informação está disponível – apresento em itálico o exemplo 

publicado no iAulete.  

 

                                                 
19No capítulo 2 (Derivação prefixal) com a indicação da sua categoria gramatical entre parênteses.  
20No Houaiss indica-se “a data do primeiro registro conhecido ou estimado de uma palavra, com indicação da fonte onde 
ocorre ou da primeira obra lexicográfica que a incluiu em sua nominata”. (in: Conhecendo o dicionário → Detalhamento 
do verbete → 4 – Campo da datação) 
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2. Derivação prefixal (58) 
2.1. Introdução 

A derivação prefixal é a maneira mais cómoda e mais rápida de formar palavras novas 

como o observam Ching (1971-1972a: 123) e Pereira (1984: 127). 

A prefixação é um processo pelo qual se junta um afixo derivacional à esquerda, quer 

dizer no início da palavra base. Contrariamente aos sufixos, e salvo algumas excepções, os 

prefixos não mudam a categoria sintáctica da palavra base, nem a posição do seu acento 

principal (Faria – Pedro – Duarte – Gouveia 1996: 240).  

Os prefixos podem combinar-se (por exemplo em reimplantar encontram-se os 

prefixos RE- e IM- em posições adjacentes perante o verbo plantar, cujas formas prefixadas 

com cada um desses prefixos, replantar e implantar, existem também). 

Os prefixos originalmente eram preposições ou advérbios, ou seja morfemas livres no 

latim ou no grego, mas hoje já são morfemas presos, com a excepção de alguns como por 

exemplo contra, entre ou sobre. Estes elementos são preposições, mas também se podem 

juntar a outras palavras (p. ex.: contradizer, entreabrir, sobrepor).  

As preposições contra, entre e sobre fazem parte do inventário dos prefixos segundo a 

classificação de Cunha – Cintra (2005: 87-88), mas são consideradas prefixóides por Lopes 

(2003: 50-51). Segundo este último autor, os prefixóides diferem dos prefixos (elementos 

presos) por terem uma forma correspondente não-presa que pode ocorrer no enunciado, dando 

como exemplo a palavra bem. Na frase Estou bem é um advérbio e no adjectivo ou interjeição 

bem-vindo é um prefixóide.  

A classificação dos prefixos nem sempre é fácil, há uma certa hesitação no caso de 

alguns. Em Bechara (2007: 366-368) e em Gomes – Cavacas (2006: 369-371), os prefixos e os 

elementos de formação1 apresentam-se numa lista conjunta, o que pode dificultar a sua 

diferenciação. Nestas duas obras, os autores não falam sobre prefixóides ou pseudoprefixos.  

Fiz uma pequena busca em gramáticas e obras de linguística congéneres, para poder 

diferenciar os prefixos e os prefixóides (ou pseudoprefixos) no português.  

Em primeira instância procurei o verbete pseudoprefixo ou prefixóide nos dicionários 

portugueses gerais de consulta e em dois dicionários especializados em linguística. O termo 

não aparece em nenhum deles. 

O termo em questão também não aparece em Lima (1963), mas já figura em Ching 

(1971-1972a e b), como pseudo-prefixo, dedicando o autor um capítulo à apresentação das 

novas formações deste tipo.  

                                                 
1Os elementos de formação – radicais latinos ou gregos – participam na criação de novas palavras, compostos eruditos, 
por composição, seguindo o modelo da composição greco-latina. Cunha – Cintra (2005: 109-113). 
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Em Cunha – Cintra (2005: 113-115) aparece como pseudoprefixo que participa na 

formação de novas palavras no processo de recomposição.  

Em Sandmann (1996: 108-114)2, encontra-se uma apresentação dos prefixóides no 

capítulo intitulado “Semiderivação”.  

Em Vilela (1994: 86) pode ler-se o seguinte:  

“Também não vamos alongar-nos muito sobre a distinção prefixos e prefixóides: damos destes 

apenas uma definição em termos de bases não autónomas ou prefixos de origem grega e latina, que têm 

maior independência acentual e semântica do que os prefixos normais e que são capazes de assumir o 

significado total das palavras, tais como maxi-, mini-, mono-, semi-, arqui-, tele-, proto-, poli-, pluri-, 

aero-, astro-, cine-, agro-, etc. Mas temos consciência de que não é fácil manter coerência neste 

domínio.”  

Em Duarte (1998: 168), relativamente aos prefixos, o autor chega à conclusão seguinte:  

“Isto posto, julgamos ser possível caracterizar o prefixo típico como elemento mórfico de 

posição estritamente inicial, sem correspondência formal com nenhum item léxico e sem possibilidade de 

constituir base de derivação. Isto se aplica a des- e a re-, por exemplo, mas não a auto, que engendra 

autismo e autista. Tampouco se aplica a filo, dotado de mobilidade distribucional, a exemplo de 

filocomunista e cinéfilo.”  

O mesmo autor, num trabalho posterior sobre os pseudoprefixos (Duarte 1999: 351-

352), conclui o seu estudo da forma seguinte:  

“Como vimos, o pseudoprefixo se ancora em dois parâmetros interligados: a pauta acentual e o 

emprego braquissêmico, este último entendido como derivação trancada estrutural e a redução contextual. 

Os parâmetros citados, por si sós, não bastam, pois há que se fazer descontos da possibilidade de emprego 

em mais de uma posição no vocábulo e a geração de derivados. Deste modo, odonto e eletro, usados em 

lugar de odontologia e eletrocardiograma, não constituem pseudoprefixos. O primeiro engendra 

derivados e goza de mobilidade; o segundo, por seu turno, gera formações sufixais. Micro é 

pseudoprefixo, pois os derivados supermicro e micreiro se relacionam com a forma utilizada por 

braquissemia em lugar de microcomputador. Em termos esquemáticos: microcomputador > micro > 

micreiro ou supermicro.  

Convém acrescentar que alguns desses pseudoprefixos se adicionam a sintagmas nominais, a 

exemplo de pré e pós-revolução de 64, ex-miss Brasil, permitindo paralelos, por aproximação ou 

contraste, com formas livres: antes e depois da revolução de 64; a atual miss Brasil.  

Isto se aplica também a outras formas afixadas como anti, em antipoluição sonora. Examinar estes 

casos de aposição sintagmática por parte de afixos iniciais é matéria para um outro trabalho.”  

 

Neste meu trabalho, que não tem como objectivo definir as diferenças entre os prefixos 

e os pseudoprefixos, considero prefixos aqueles que figuram como tais em Lopes (2003: 45-

50), e examino apenas aqueles que surgiram entre as formações da minha recolha. 

                                                 
2Obra editada pela primeira vez em 1989, e por isso referida com essa data em estudos posteriores. 
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Em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 963-965), as autoras não falam sobre os 

pseudoprefixos. Elas apresentam os prefixos mais relevantes do português, distribuindo-os por 

diferentes categorias morfo-semânticas. Da lista apresentada por elas, na minha recolha 

encontram-se os seguintes prefixos: (avaliativos) SUPER-; (negação) DES- e IN-; (oposição) 

DES-; (referência espacial) SUB-; (referência temporal) PRÉ-; (repetição) RE-. Segundo as 

autoras, os prefixos com maior grau de intervenção no português são os seguintes: DES-, IN-, 

RE-, SUPER-, PRÉ- e PÓS-. Destes só o último não aparece na minha recolha.  

Villalva (2008: 130-131) apresenta como prefixos disponíveis para a formação de 

palavras no Português contemporâneo – segundo a sua categoria morfo-semântica – os 

seguintes: a.) (negação) A(N)-; DES- e IN-; b.) (oposição) ANTI-; CONTRA- e DES-; c.) 

(repetição) RE-; d.) (localização espacial) CIRCUM(N)-; RETRO-; SOBRE- e SUB-; e.) 

(localização temporal) PÓS- e PRÉ-; f.) (quantificação) BI-; MONO- e TRI-. Destes prefixos 

CONTRA-, SOBRE- e PÓS- não aparecem na minha recolha, como faltam igualmente os três 

apresentados sob o ponto e.). 

 Pereira (1984: 129) apresenta como prefixos produtivos os seguintes: A(N)-, DES-, 

IN- (negação); ANTI- (oposição); PRO- (favorecimento); EXTRA-, MAXI-, RE-, SOBRE-, 

SUPER- (intensidade); BI-, MONO-, MULTI-, POLI-, TRI- (quantificação); CO-, INTER-, 

PÓS-, PRÉ-, RETRO-, TRANS- (espacialidade-temporalidade) e AUTO- (inerência /ação ou 

movimento próprio/).  

Em Ilari – Basso (2006: 104) figura uma tabela com os prefixos produtivos no PB de 

hoje. Dos dezasseis prefixos que aparecem na minha recolha, A(N)-, ANTI-, DES-, IN-, PRÉ-

, RE-, SUB-, SUPER- figuram entre os exemplos de prefixos produtivos no PB de hoje. Para 

além dos referidos, os autores consideram produtivos os prefixos seguintes (em ordem 

alfabética): DISQUE-, EX-, HIPER- e PÓS- com os quais não tenho formações na minha 

recolha.  

A categoria gramatical da forma de base a que um prefixo se pode juntar varia de 

prefixo em prefixo, por isso na apresentação dos prefixos indicarei esse aspecto.  

 Na minha recolha figuram 58 formações com prefixos. Os prefixos – em ordem 

alfabética – são os seguintes: A(N)-, ANTI-, AUTO-, CIRCUM(N)-, DES-, EN-, IN-, 

INTER-, PRÉ-, RE-, RETRO-, SEMI-, SUB-, SUPER-, SUPRA-, TRANS-.  

Como se pode ver na tabela seguinte, que apresenta a distribuição das formações 

prefixadas da minha recolha, os prefixos mais frequentes são DES- e IN- com 8 formações 

cada, AUTO- com 6 e depois A(N)- com 5 formações. Estes prefixos, com a excepção de 

AUTO-, são classificados produtivos em Ilari – Basso (2006: 104). 
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Distribuição das 58 formações com prefixos na minha recolha  
 

Prefixo Itens Percentagem  Prefixo Itens Percentagem 

A(N)- 5 8%  PRÉ- 3 5% 

ANTI- 4 7%  RE- 3 5% 

AUTO- 6 10%  RETRO- 1 2% 

CIRCUN(M)- 1 2%  SEMI- 3 5% 

DES- 8 14%  SUB- 4 7% 

EN- 4 7%  SUPER- 3 5% 

IN-  8 14%  SUPRA- 1 2% 

INTER- 3 5%  TRANS- 1 2% 

    Total: 58 100% 

 

Em seguida vejam-se as formações recolhidas, que se apresentam em ordem alfabética 

dos prefixos. Primeiro apresento o dado prefixo, e depois as palavras formadas com ele.  

Na apresentação do prefixo dou o seu significado, refiro as categorias gramaticais das 

palavras base a que se pode juntar e também trato dos exemplos formados com o dito prefixo 

recolhidos como novos em Sandmann (1996).  

Visto que o estudo de Ching se baseia em formações recolhidas de jornais portugueses, 

neste trabalho não trato dos seus exemplos, mas na apresentação dos prefixos menciono o que 

ele diz sobre os mesmos. 

 

2.2. A(N)- (5) 
É um prefixo de origem grega, com o sentido de ‘privação, negação, insuficiência, 

carência, contradição’ (Bechara 2007: 368). Tem duas formas, descritas em Cunha – Cintra 

(2005: 89) e Bechara (2007: 368). A forma constituída por um A- liga-se a palavras que 

começam com uma consoante, e a forma AN- aparece quando a palavra base começa com uma 

vogal. Junta-se a substantivos e adjectivos. Na recolha de Sandmann (1996: 14) encontram-se 

duas formações com este prefixo, ambas dicionarizadas3.  

As 5 formações da minha recolha com o prefixo A(N)- correspondem ao que se pode 

ler em Ching (1971-1972a: 139), nomeadamente que estas criações se encontram apenas na 

terminologia científica e culta.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3As duas formações dicionarizadas são: apartidário e anecóico.   
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(dimensional (adj) PB + / PE +) → adimensional (adj): ‘que não tem dimensão’ (Brasil: 15.000 / 
20.400; Portugal: 1.880 / 2.460) 

Esta palavra técnica das ciências naturais e exactas não aparece nos dicionários de 

Portugal, mas usa-se, como o demonstra a frase seguinte, encontrada na parte enciclopédica da 

Infopédia: “O rendimento é um número adimensional; isto é, não possui dimensão.”4  

 
(ético (adj) PB + / PE +) → aético5 (adj): ‘alheio, contrário à ética’ (c1950) (Brasil: 3.530 / 16.400; 
Portugal: 47 / 52) 

Esta formação é inesperada, porque a palavra base começa por uma vogal e assim se 

esperaria a forma AN- do prefixo, mas como se verá mais abaixo, aquela forma também existe 

no PB. A maior frequência desta formação pode explicar-se por a forma anético, na sua 

primeira acepção, ser um adjectivo proveniente do grego, com a significação: ‘que reduz ou 

mitiga o sofrimento ou a intensidade dos sintomas (diz-se geralmente de medicamento); 

remitente’ (Houaiss). 

  

(histórico (adj) PB + / PE +) → aistórico (adj): ‘anistórico’ (c1930) (Brasil: 1.340 / 816; Portugal: 
9 / 9) 

Esta, pelas razões acima expostas, é igualmente uma formação inesperada. No Houaiss 

a forma aistórico é considerada menos correcta e mais usada de que anistórico6. Na explicação 

etimológica lê-se o seguinte: “formação neológica controversa; propõe-se como forma 

alternativa anistórico, vocábulo calcado no pressuposto de que o a- privativo grego toma a 

forma an- antes de vogal, o que é verdade quando não se trata de vogal aspirada – 

precisamente o caso de histórico, do gr. historikós”. A sua variante com o prefixo AN- existe 

também no PE, tal como a forma anti-histórico7 aparece em ambas as línguas. 

 

(aeróbico (adj) PB + / PE –) → anaeróbico8 (adj): ‘anaeróbio’ (d1881) (Brasil: 28.200 / 30.800; 
Portugal: 868 / 1.030) iAulete: exercício anaeróbico 

No PE o adjectivo com o mesmo sentido é anaeróbio9. 

 

(ético (adj) PB + / PE +) → anético10 (adj): ‘sem ética’ (Brasil: 209 / 347; Portugal: 1 / 0) 

Esta forma aparece no Sacconi – o que não acontece com a forma aético – e é seguida 

pelo conselho “Não use aético”, mas na Internet tem uma presença muito reduzida. 

                                                 
4Rendimento de uma reacção. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010. [Consult. 2010-06-12]. 
Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$rendimento-de-uma-reaccao>. 
5O adjectivo aético já figura no Priberam. 30/01/2011. 
6No Houaiss a forma anistórico tem a datação de 1899. 
7Frequência na Internet: Brasil: 1.830; Portugal: 87 (busca de 27/06/2010). 
8O adjectivo anaeróbico já figura no Priberam. 30/01/2011. 
9Frequência na Internet: Brasil: 25.300; Portugal: 2.470 (busca de 26/06/2010). 
10O adjectivo anético já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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2.3. ANTI- (4)  
Esse prefixo de origem grega exprime ‘oposição, acção contrária’ Bechara (2007: 368) 

e Cunha – Cintra (2005: 89) ou ‘não-bom, ruim’ (Sandmann 1996: 15). Junta-se a substantivos 

e adjectivos, e dos primeiros muitos se usam com função adjectiva. Na recolha de Sandmann 

(1996: 15-16), figuram 34 formações com o significado ‘contra’ das quais 18 são 

dicionarizadas11. Ele recolheu também 5 formações com o significado de ‘não-bom, ruim’, das 

quais 3 são dicionarizadas12.  

Sobre as formações com o prefixo ANTI-, Ching (1971-1972a: 127-134) observa que 

estas são muito favorecidas e pertencem a todos os campos do vocabulário. Essa tendência 

continua ainda hoje. Por mera curiosidade, fiz uma busca13 na Internet para as formas anti-Lula 

(Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente do Brasil) e anti-Cavaco (Prof.  Aníbal  Cavaco  

Silva, actual presidente de Portugal) e encontrei 5.620 páginas brasileiras e 276 páginas de 

Portugal para as duas formações, respectivamente. 

 É preciso notar que quando ANTI- se junta a um substantivo, pode ocorrer uma 

mudança de categoria gramatical. A formação com ANTI- poderá ser um adjectivo de dois 

géneros e dois números. Na apresentação de antifurto, formação tirada da recolha acima 

mencionada de Sandmann, no iAulete encontra-se o seguinte: “a2g2n. 1. Que dificulta ou 

impede furtos (portas antifurto)”. 

 Outro exemplo é a formação anti-rugas, que em dois dicionários de Portugal 

(Universal, Infopédia) figura como adjectivo invariável e substantivo masculino de dois 

géneros, e no DLPC apenas como adjectivo de dois géneros e números. No Houaiss aparece 

como substantivo masculino de dois géneros, seguido da datação de 1985 e da indicação de 

Neologismo.  

O mesmo fenómeno ocorre noutras línguas novilatinas, como por exemplo no francês a 

formação com o mesmo significado é antiride(s), usado como adjectivo (Lehmann – Martin-

Berthet 1998: 119).   

 
(ético (adj) PB + / PE +) → antiético (adj): ‘contrário à ética’ (Brasil: 14.600 / 23.400; Portugal: 
325 / 367) iAulete: conduta antiética 

Comparando os resultados da Internet nas páginas brasileiras para as três variantes 

prefixais formadas com o adjectivo ético (aético, anético e antiético) pode-se verificar que esta 

última é a mais frequente.  

                                                 
11As 18 formações dicionarizadas com o significado ‘contra’ são as seguintes: antialérgico, anticâncer, anticandidato, 
anticonceptivo, anticonvencional, anticrime, antiecológico, antiestatismo, antifurto, antiguerrilha, antiinflacionário, 
antimilitar, antiocidental, antipopular, antiterror, antiterrorista, antitruste e antitussígeno.    
12As 3 formações dicionarizadas com o significado ‘não-bom, ruim’ são as seguintes: anticultura, antifutebol e antijogo.   
13Busca de 11/07/2010. 
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(poliomielítico (adj) PB + / PE +) → antipoliomielítico (adj): ‘que combate a poliomielite’ (Brasil: 
10 / 10; Portugal: 2 / 4) 

Os resultados da Internet apresentam uma frequência mínima. Segundo o iAulete esta 

palavra é também um substantivo, exprimindo o próprio medicamento que combate a 

poliomielite. Na parte enciclopédica da Infopédia fala-se sobre a vacina “contra a 

poliomielite”14, o que deixa crer que no PE não se forma a variante sintética desse adjectivo 

com o prefixo ANTI-, forma presente no PB. 

 
(quark15 (subs) PB + / PE +) → antiquark (subs): ‘Fís. Part. antipartícula do quark’ (d1965) 
(Brasil: 1.010 / 677; Portugal: 206 / 260) 

Esta palavra técnica da Física de Partículas não aparece nos dicionários de Portugal 

consultados, no entanto, usa-se, como o demonstra a frase seguinte encontrada na parte 

enciclopédica da Infopédia: “Foi postulada a existência dos antiquarks (devido à simetria 

exigida pela mecânica quântica), que originou as tais 36 partículas (6(3(2).”16 

Dado que a palavra base quark é considerada como palavra estrangeira, é possível que 

esta formação prefixada também seja uma importação, embora o Miniaurélio não a classifique 

como tal. 

 

(virótico (adj) PB + / PE + br) → antivirótico (adj + subs): ‘antiviral’ (Brasil: 1.410 / 2.530; 
Portugal: 3 / 9) 

Em ambas as línguas existe a forma antiviral (adj + subs) com o mesmo significado e 

com maior frequência na Internet17. É de notar que o prefixo ANTI-, neste caso, muda a 

categoria da palavra base virótico, o adjectivo de partida torna-se adjectivo e substantivo ao 

mesmo tempo. 

 
2.4. AUTO- (6)  

Este elemento de formação de origem grega é classificado como pseudoprefixo em 

Cunha – Cintra (2005: 114). Neste caso deve-se fazer a diferença entre AUTO- ‘próprio, de si 

mesmo’ que funciona como prefixo, e AUTO-, forma abreviada de automóvel. Este último é 

um elemento de composição que participa na formação de palavras compostas como auto-

-estrada ou auto-escola ‘escola para habilitação de motoristas’ etc. O prefixo AUTO- junta-se 

a substantivos, adjectivos e verbos. Na recolha de Sandmann (1996: 16-17) aparecem 20 

                                                 
14“(…) O seu trabalho tornou possível a produção de vacinas contra a poliomielite, o desenvolvimento de métodos 
sofisticados de diagnóstico e o isolamento de novos vírus. (…)” in: Frederick Robbins. In Infopédia [Em linha]. Porto: 
Porto Editora, 2003-2010. [Consult. 2010-06-17]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$frederick-
robbins>. 
15Indicada como palavra estrangeira no Miniaurélio. 
16quark. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010. [Consult. 2010-06-16]. Disponível na www: <URL: 
http://www.infopedia.pt/$quark>.  
21Frequência na Internet: Brasil: 34.700; Portugal: 8.840 (busca de 26/06/2010). 



17 

 

formações, das quais 14 são dicionarizadas18. Ching (1971-1972a: 203-207) qualifica o prefixo 

AUTO- como um prefixo em voga. Entre as 6 formações da minha recolha há 3 verbos, todos 

eles reflexivos, o que deixa crer que o prefixo só serve para reforçar o significado expresso já 

pelo pronome reflexivo. 

 
(definir (v) PB + / PE +) → autodefinir-se (v): ‘manifestar-se sobre si mesmo’ (Brasil: 3.340 / 
2.360; Portugal: 237 / 133) iAulete: O jovem tem dificuldade para autodefinir-se. Ela autodefiniu-
-se como independente. 

 No caso desta formação, tal como no das outras duas formações verbais reflexivas 

recolhidas com o prefixo AUTO-, considere-se a observação de Sandmann (1996: 17), 

segundo a qual nestas formas a reflexibilidade é exprimida pelo pronome se, e o prefixo tem 

apenas um papel secundário, reforçando a ideia de ‘si próprio’. 

 

(incluir (v) PB + / PE +) → auto-incluir-se (v): ‘incluir(-se) a si mesmo’ (Brasil: 178 / 146; 
Portugal: 74 / 50) 

 Formação apenas presente no Aurélio, com frequência mínima e decrescente na 

Internet. 

 

(preservação (subs) PB + / PE +) → autopreservação (subs): ‘preservação, especialmente a 
instintiva, de si mesmo’ (sXVII) (Brasil: 7.060 / 19.400; Portugal: 726 / 667) iAulete: instinto de 
autopreservação 
 Formação antiga, com uma frequência crescente nas páginas brasileiras da Internet. 

 

(preservar (v) PB + / PE +) → autopreservar-se (v): ‘preservar a si mesmo; resguardar-se’ (Brasil: 
270 / 586; Portugal: 4 / 4) iAulete: Autopreservava-se, mantendo-se alheio às intrigas. Para se 
autopreservar, deixou de fumar e de beber. 
 Formação apenas presente no Aurélio e no iAulete, com pequena, mas crescente 

frequência na Internet. 

 

(punição (subs) PB + / PE +) → autopunição (subs): ‘punição que alguém dá a si mesmo’ (Brasil: 
3.200 / 7.100; Portugal: 122 / 210) 

 Formação com frequência crescente na Internet. 

 

(punitivo (adj) PB + / PE +) → autopunitivo (adj): ‘que tem o caráter de autopunição’ (Brasil: 280 
/ 688; Portugal: 5 / 7) iAulete: Sua súbita caridade é mais autopunitiva do que solidária. 
 Formação com pequena, mas crescente frequência na Internet. 

 

                                                 
18As 14 formações dicionarizadas são as seguintes: autodefinir-se, autodenominar-se, autodepuração, autodisciplina, 
autofinanciar, autofinanciável, autoflagelação, autoimagem, automedicação, autoproclamar--se, autopromoção, 
autorregeneração, auto-regulação e autossustentável.   
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2.5. CIRCUM- (CIRCUN-) (1) 
É um prefixo de origem latina que exprime ‘movimento em torno’ (Cunha – Cintra 

2005: 87) ou ‘em roda de’ (Bechara 2007: 366), e que se liga a substantivos, adjectivos e 

verbos. Com o prefixo CIRCUM(N)- recolhi uma só formação, pelo que não será muito 

utilizado.  

 

(lunar (adj) PB + / PE +) → circunlunar (adj): ‘que está ou se realiza ao redor da Lua’ (c1909) 
(Brasil: 583 / 347; Portugal: 1 / 2) iAulete: trajectória circunlunar; espaço circunlunar 
 Para exprimir a ideia sintetizada nesta única palavra, no PE usa-se a expressão 

perifrástica ao redor da Lua19.  

 
2.6. DES- (8)  
 É um dos prefixos com maior número de formações na minha recolha. Significa 

‘separação, acção contrária’ (Cunha – Cintra 2005: 87) e ‘falta de; negação’ (Vilela 1994: 88). 

Junta-se a substantivos, adjectivos e verbos, mas na minha recolha só figuram verbos.  

A propósito dos adjectivos deverbais em DES-XV-vel, lembre-se que aí não é o prefixo 

DES- que se junta ao adjectivo XV-vel , mas é o sufixo -vel que se liga a um verbo que tem o 

prefixo DES- (Mateus – Andrade – Viana – Villalva 1990: 463). 

 Em Sandmann (1996: 18) figuram 34 formações, que o autor divide em dois grupos. 

Em 12 formações por ele recolhidas o prefixo DES- significa ‘não’, destas são dicionarizadas 7 

formações20. Nas outras 22 formações reunidas pelo autor o seu significado é ‘afastamento, 

separação, volta a uma situação’, destas formações 17 são dicionarizadas21. O prefixo DES- 

está representado por 8 formações na minha recolha, e Ching (1971-1972a: 139-143) diz que 

este prefixo se agrupa em geral só com verbos, o que a minha recolha comprova também. 

 
(costurar (v) PB + / PE +) → descosturar (v): ‘descoser’ (1975) (Brasil: 1.060 / 4.630; Portugal: 7 
/ 17) 

 É uma formação relativamente recente, com o mesmo sentido encontra-se em ambas as 

línguas o verbo descoser22.  

 

                                                 
19A busca na Internet de 23/06/2010 deu 415 resultados nas páginas de Portugal e 46.700 nas do Brasil. Este último 
número elevado explica-se em parte por a edição brasileira do romance juvenil Autour de la Lune de Jules Verne ter o 
título Viagem ao Redor da Lua. Em Portugal o mesmo romance tem o título À Volta da Lua, e a procura deste título nas 
páginas de Portugal deu 10.800 resultados.  
20As 7 formações dicionarizadas são as seguintes: desassistido, desatualizado, desbalanceado, desbalanço, 
desentrosamento, desinformação e despoliciado. 
21As 17 formações dicionarizadas são as seguintes: desburocratização, desburocratizante, descolonização, 
descontaminação, descontração, desengajamento, desestabilização, desestabilizar, desestatização, desestatizante, 
desestruturação, desincompatibilização, desindexação, desinflacionar, desmistificar, desnuclearizado e destrato.  
22No Houaiss, com a datação de sXIV. 
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(empacar (v) PB + / PE +) → desempacar (v): (br) ‘tirar a teima a (cavalgadura que empacou)’ 
(PE: br) (1854) (Brasil: 866 / 1.040; Portugal: 2 / 17) iAulete: Desempacou o cavalo com muito 
esforço. Muito tempo depois, a mula desempacou. 
 Esta formação é curiosa porque a sua palavra base, o verbo empacar, cujo significado é 

‘emperrar, parar (o cavalo ou o burro), firmando teimosamente as patas sem que haja 

condições de o cavaleiro obrigá-lo a continuar a marcha’ aparece no Houaiss com a data de 

1899, ou seja posterior à datação da palavra prefixada com DES-.  

 
(enlatar (v) PB + / PE +) → desenlatar (v): ‘retirar da lata’ (Brasil: 507 / 267; Portugal: 4 / 5) 

 Uma formação registada apenas num dos cinco dicionários brasileiros consultados 

(iAulete), com frequência decrescente na Internet.  

 
(mobilhar (v) PB + / PE – // mobiliar (v) PB + / PE + br) → desmobilhar23 (v) (br) // 
desmobiliar24 (v): ‘desguarnecer de mobília (casa, aposento, etc.)’ (Brasil: 539 / 310 // 589 / 349; 
Portugal: 0 / 0 // 4 / 2) 

A variante desmobilar25 presente no PE é classificada de “Regionalismo: Portugal” 

pelo Houaiss. No mesmo dicionário, a palavra base mobilhar é datada de 1858, com a 

classificação de “Regionalismo: Brasil”, e mobiliar tem a datação de 1863. 

 
(odorar (v) PB + / PE +) → desodorar (v): ‘desodorizar’ (1928) (Brasil: 252 / 447; Portugal: 4 / 3) 

 O verbo com o mesmo significado presente em ambas as línguas é desodorizar26, 

datado de 1913. Tanto a formação deverbal desodorizante27 (1913) como a formação 

desodorante28 (1928) encontra-se em ambas as línguas, sendo a primeira mais frequente em 

Portugal e a segunda no Brasil.   

 
(personificar (v) PB + / PE +) → despersonificar (v): ‘deixar de personificar’ (Brasil: 384 / 600; 
Portugal: 0 / 0) iAulete: “O trabalho mostrou que grande parte dos jogos eletrônicos tende a 
despersonificar e a homogeneizar valores e comportamentos.” (Observatório da Imprensa, 
13.04.2004) 
 Formação pouco frequente nas páginas do Brasil e sem resultado nas de Portugal, 

registada apenas no Aurélio e no iAulete, com a observação neste último de o sinónimo deste 

verbo ser despersonalizar29, presente em ambas as línguas. 

 

                                                 
23Villar 1989, 204, ver desmobiliar. 
24Villar 1989, 204, observação: na área do Rio de Janeiro, a tendência é acentuar intensivamente a sílaba bi nas forma 
rizotónicas (desmobílio, desmobílias, desmobíliam, etc.) o que veio a gerar a forma desmobilhar, que, por assim dizer, 
torna regular o verbo. 
25Frequência na Internet: Brasil: 210; Portugal: 56 (busca de 23/06/2010). 
26Frequência na Internet: Brasil: 12.900; Portugal: 350 (busca de 25/06/2010). 
27Frequência na Internet: Brasil: 6.010; Portugal: 5.180 (busca de 25/06/2010).  
28Frequência na Internet: Brasil: 173.000; Portugal: 1.020 (busca de 25/06/2010).   
29Frequência na Internet: Brasil: 4.890; Portugal: 445 (busca de 27/06/2010). 
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(tratar (v) PB + / PE +) → destratar (v): ‘maltratar com palavras; insultar’ (PE: br) (sXV) (Brasil: 
6.280 / 18.600; Portugal: 191 / 646) iAulete: Destratava constantemente os funcionários. 
 É uma formação antiga, com frequência crescente na Internet. 
 
2.7. EN- (4) 
 Este prefixo de origem latina significa ‘movimento para dentro, passagem para um 

estado ou forma, guarnecimento, revestimento’ (Bechara 2007: 366). O prefixo EN-, à frente 

de palavras iniciadas por p e b passa a EM-. Liga-se a verbos. A respeito das formações com 

este prefixo Bechara (2007: 366) observa que a forma prefixada pode alternar-se com a forma 

sem prefixo, e isso acontece no caso das duas últimas formações por mim recolhidas. Com o 

prefixo EN-, aparecem 4 verbos na minha recolha, em três deles o prefixo não tem papel de 

modificador semântico.  

 

(barafustar (v) PB + / PE +) → embarafustar (v): ‘entrar desordenadamente, ou com ímpeto’ (PE: 
br) (1899) (Brasil: 230 / 638; Portugal: 4 / 7) iAulete: O jogador embarafustou(-se) pelo meio da 
defesa adversária. 
 Uma formação relativamente antiga, com pouca frequência na Internet. 
 
(petecar (v) PB: + / PE: + br) → empetecar30 (v) (br): ‘enfeitar(-se), vestir(-se) de modo 
exagerado’ (PE: br) (Brasil: 1.230 / 2.690; Portugal: 2 / 2) iAulete: Empetecava o cãozinho antes de 
sair com ele. Empetecou-se toda para o encontro. 
 O significado do verbo petecar ‘ornamentar de modo exagerado e inestético’ 

(Priberam) não difere muito do sentido da formação em questão, o que pode explicar que o 

Houaiss e o Aurélio a classifiquem como resultante de prefixação (em- + petecar). O iAulete 

considera este verbo como resultado de parassíntese (em- + peteca + -ar) e no Michaelis 

encontra-se esta palavra mas sem qualquer informação sobre a sua etimologia.   

 

(quizilar (v) PB + / PE +) → enquizilar (v): ‘aborrecer(-se)’ (sXX) (Brasil: 123 / 345; Portugal: 0 / 
0) iAulete: Enquizilava o irmão sempre que podia. Aquele homem enquizila por qualquer motivo. 
 Formação ausente nas páginas de Portugal e com pouca, mas crescente frequência nas 

do Brasil. Segundo os quatro dicionários do Brasil que registam essa formação, o seu 

significado corresponde ao do verbo quizilar. Aqui o prefixo parece não ter função de 

modificador semântico. 

 

(rustir (v) PB + / PE –) → enrustir (v) (br): ‘Gír. ‘1. iludir, enganar 2. furtar, surripiar’ (sXX) 
(Brasil: 277 / 1.050; Portugal: 8 / 6) iAulete: Enrustiu seu talento musical por toda a vida. 

A palavra base rustir, segundo o Aurélio significa ‘1.enganar, iludir 2.ocultar, 

encobrir’, segundo o Houaiss, tem o mesmo significado que enrustir, no iAulete encontra-se a 

explicação ‘1.iludir, ludibriar 2.Bras. Pop. Ver enrustir’ e no Michaelis ‘gír. lesar na partilha 

                                                 
30Villar 1989, 210, m.q. emperiquitar. 
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de furto ou roubo’. Por essas explicações, tal como nos dois casos precedentes, o prefixo EN- 

neste caso também não parece ter função modificadora. 

 
2.8. IN- (8)  
 Este prefixo significa ‘sentido contrário, negação, privação’ (Bechara 2007: 367) e – a 

par de DES- – forma o outro maior grupo dentro das formações prefixadas recolhidas. O 

prefixo IN- à frente de palavras iniciadas por l, m e n passa a I-, à frente de palavras iniciadas 

por b e p passa a IM- e à frente de palavras iniciadas por r passa a IR-. Este prefixo junta-se a 

substantivos e adjectivos, mas curiosamente aqui terei também dois verbos com este prefixo. 

Das 11 formações novas recolhidas por Sandmann (1996: 21-22) 7 são dicionarizadas31. O 

prefixo IN-, que segundo Ching (1971-1972a: 138-139) confere à palavra um grau mais 

intelectualizado, surge em 8 formações. 

 
(amistoso (adj) PB + / PE +) → inamistoso (adj): ‘não amistoso; inimigo; hostil’ (a1958) (Brasil: 
1.280 / 3.640; Portugal: 161 / 155) iAulete: encontro inamistoso 
 Esta formação não tem correspondente sintético no PE. A expressão não amigável32 

não só parece colmatar esta falta, mas também apresenta uma maior frequência no PB. 

 
(apetente (adj) PB + / PE +) → inapetente (adj): ‘que não apetece, não tem apetite, não deseja’ 
(Aurélio) (a1958) (Brasil: 1.210 / 2.850; Portugal: 59 / 35) iAulete: filhos inapetentes 
 Esta formação, com uma frequência crescente nas páginas brasileiras da Internet não 

tem equivalente sintético no PE, e no seu caso não existe a expressão negativa com não.  

 
(contido (adj) PB + / PE –) → incontido (adj): ‘que não se pode conter’ (Brasil: 13.300 / 16.900; 
Portugal: 1.310 / 1.290) iAulete: riso incontido 
 Formação com uma frequência crescente nas páginas brasileiras da Internet.  

 
(depender (v) PB + / PE +) → independer (v): ‘não depender; não estar subordinado’ (PE: br) 
(Brasil: 4.530 / 7.470; Portugal: 121 / 169) iAulete: “E a luta, a mover-se entre nós dois, 
independia de nossas frases...” (João Guimarães Rosa: Ave, palavra)  
 No caso desta formação, tanto o Michaelis como o iAulete apresentam como processo 

de formação a prefixação do verbo depender ou seja IN- + depender. O facto de este verbo não 

figurar nem no Aurélio nem no Houaiss, dicionários onde aparecem as palavras independente 

(1619) e independência (1660) leva a crer que a formação deste verbo ocorreu a partir do 

adjectivo, pelas etapas seguintes: depender (sXIV) → dependente (1624) → independente 

(1619) → independer. É um processo pouco comum, porque aqui é o verbo que parece ter-se 

formado a partir do adjectivo.  
                                                 
31As 7 formações dicionarizadas são as seguintes: inconcluso, indefinição, inelasticidade, insuscetível, inverdade, 
irrealismo, irrealista.  
32Frequência na Internet: Brasil: 20.500; Portugal: 593 (busca de 25/06/2010). 
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(eludível (adj) PB + / PE –) → ineludível (adj): ‘que não se pode evitar’ (sXX) (Brasil: 1.610 / 
3.120; Portugal: 140 / 322) iAulete: direito ineludível; pedido ineludível 
 Esta formação tem como palavra base o adjectivo eludível – ausente dos dicionários de 

Portugal – formado do verbo eludir ‘evitar com destreza’ (Universal) que figura neles. No caso 

de eludível, trata-se duma forma transparente, e por isso é dispensado, com razão, do 

dicionário. 

 

(existir (v) PB + / PE +) → inexistir (v): ‘não existir; não haver’ (Brasil: 105.000 / 70.400; 
Portugal: 3.340 / 2.880) iAulete: Inexistem provas que possam condenar o réu. 
 No caso deste verbo, embora os dicionários brasileiros indiquem como seu processo de 

formação a prefixação (IN- + existir), tenho alguma dúvida, e lamento a falta da sua datação (o 

que infelizmente também não aparece no caso das formações inexistente e inexistência.) Tendo 

em conta que nos dicionários de Portugal figuram o adjectivo inexistente e o substantivo 

inexistência (ambos formados com o prefixo IN- juntado a uma forma deverbal) mas não este 

verbo, parece-me que este último se formou mais tarde, num processo pouco comum, de 

maneira semelhante ao verbo independer, tratado acima. 

  

(rebatível (adj) PB + / PE +) → irrebatível (adj): ‘que não se pode rebater’ (Brasil: 827 / 1.460; 
Portugal: 134 / 293) iAulete: argumento irrebatível 
 Formação com frequência crescente nas páginas da Internet. 

 

(reprochável (adj) PB + / PE –) → irreprochável (adj): ‘que não merece reproche’ (sXX) (Brasil: 
1.870 / 3.270; Portugal: 9 / 10) iAulete: atitude irreprochável 
 Formação com frequência crescente nas páginas do Brasil, mas quase nula nas de 

Portugal. 

 

2.9. INTER- (3)  
Este prefixo tem um valor locativo, significa ‘posição no meio, reciprocidade’ 

(Bechara 2007: 367). Junta-se a substantivos, adjectivos e verbos. Das 2 formações recolhidas 

por Sandmann (1996: 22) com o prefixo INTER- ambas são dicionarizadas33. Em Ching 

(1971-1972a: 161-163) pode ler-se sobre o prefixo INTER- que ele é o mais favorecido entre 

os de valor locativo. Na minha recolha é representado por 3 formações. 

 
 
 
 
 

                                                 
33As duas formações dicionarizadas são: interfronteiras e intersindical. 
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(clube (subs): PB + / PE +) → interclube (adj): ‘que se realiza ou se disputa entre clubes’ (Brasil: 
10.400 / 16.200; Portugal: 15.000 / 8.240) 

 Esta formação apresenta mudança de categoria gramatical, do substantivo de partida 

clube formou-se um adjectivo34. A sua grande frequência nas páginas da Internet pode, em 

parte, dever-se a que existe um clube desportivo com esse nome em Angola. Em dicionários de 

ambos os países (iAulete, Infopédia, Priberam) figura o adjectivo interclubista – com o 

significado ‘que se realiza, que se verifica, que se disputa entre clubes’ (iAulete), – mas na 

Internet esta formação aparece apenas em 8 páginas brasileiras e em 4 portuguesas35. 

 

(título (subs) PB + / PE +) → intertítulo (subs): ‘entretítulo’ (Brasil: 1.640 / 5.170; Portugal: 70 / 81) 

 Formação com frequência crescente nas páginas brasileiras da Internet, cujo 

correspondente entretítulo também não aparece em nenhum dos dicionários de Portugal 

consultados. 

 

(tribal (adj) PB + / PE +) → intertribal (adj): ‘que ocorre entre tribos’ (Brasil: 2.370 / 3.520; 
Portugal: 221 / 604) iAulete: relações intertribais 
 Formação com frequência crescente nas páginas da Internet. 

 
2.10. PRÉ- (3)  
 Este prefixo temporal significa ‘anterioridade’ (Cunha – Cintra 2005: 87). Junta-se a 

substantivos, adjectivos e verbos. Das 18 formações que aparecem na recolha de Sandmann 

(1996: 24-25), 5 são dicionarizadas36, e a respeito destas formações o autor nota que elas são 

inteiramente motivadas, razão pela qual não precisam ser registadas nos dicionários. O prefixo 

PRÉ-, com três formações na minha recolha, segundo Ching (1971-1972a: 168-170)  não só 

designa o tempo que o antecede, mas muitas vezes também exprime o sentido material em que 

a primeira fase de preparação será por ele indicada.  

 
(cabraliano (adj) PB + / PE – // cabralino (adj) PB + / PE +) → pré-cabraliano (adj) / pré-
-cabralino (adj): ‘anterior a Pedro Álvares Cabral, ao descobrimento do Brasil’ (Brasil: 323 / 242 // 
1.240 / 1.700; Portugal: 2 / 3 // 9 / 10) 
 Como se pode ver, estas duas formações pouco distintas têm o mesmo significado no 

PB. É preciso notar a falta da primeira palavra base no PE, e também chamar a atenção a que a 
                                                 
34A esse respeito note-se que Vilela (1994: 87), falando sobre o prefixo INTER-, dá os exemplos intercomunidade e 
inter-Estados, que a meu ver seriam adjectivos, formados de substantivos. Infelizmente estas formações não figuram em 
nenhum dos quatro dicionários de Portugal consultados por mim. Porém, em todos eles encontrei os adjectivos 
intercomunitário e interestadual que exprimem a mesma ideia. Numa segunda busca, vi o Universal e o DLPC, buscando 
outros exemplos para esse tipo de mudança de categoria. Não encontrei nenhum. Passei para o Houaiss, e lá, encontrei 
214 adjectivos com o prefixo INTER-. Para além da formação interclube aqui tratada, encontrei os dois exemplos 
seguintes: interarmas ‘que congloba mais de uma arma (‘força militar’)’ – (sXX) e interfolha ‘diz-se de certa modalidade 
de toalha de papel que se apresenta como um conjunto de folhas empilhadas dentro de uma caixa metálica, cujas pontas, 
dobradas, se interpenetram em seqüência, de tal modo que, ao ser puxada uma delas, arraste consigo e deixe de fora a 
ponta de outra [De uso corrente em bares, restaurantes, etc., para secar as mãos.] – (sem  data). 
35Busca de 27/06/2010. 
36As 5 formações dicionarizadas são: precondição, pré-olímpico, pré-programado, pré-selecionado, pré-teste.   
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formação cabralino existe no PE, mas na sua primeira acepção refere-se ao político português 

do século XIX Costa Cabral, e só na sua segunda acepção se refere ao navegador Pedro 

Álvares Cabral. (A formação cabraliano é tratada no capítulo dos adjectivos denominais 

derivados com sufixos.) 

 

(cambriano (adj + subs) PB + / PE +) → pré-cambriano (adj + subs): ‘relativo a, ou a mais antiga 
e mais longa era geológica (da consolidação da crosta terrestre, há mais de 4 bilhões de anos, ao 
começo do cambriano), cujos vestígios rochosos e fósseis são relativamente raros; divide-se em 
duas fases: arqueano e proterozóico’ (Brasil: 10.500 / 10.200; Portugal: 121 / 136) 
 A palavra base desta formação existe no PE, mas a forma mais usada é câmbrico, e 

existe a forma pré-câmbrico, cuja frequência na Internet (Brasil: 220; Portugal: 7.030)37 

reforça a escolha distinta nas duas línguas. 

 
2.11. RE- (3) 
 Este prefixo significa ‘movimento para trás, repetição, reciprocidade, intensidade’ 

(Bechara 2007: 367). Junta-se a substantivos, adjectivos e verbos. As 26 formações novas 

recolhidas por Sandmann (1996: 25-26) são divididas por 3 grupos. No primeiro grupo de 16 

elementos, ele junta as formações em que RE- significa ‘de novo’. Destas 16 formações, 11 

são dicionarizadas38. No segundo grupo de 8 elementos, ele reúne as formações em que RE- 

pode ser interpretado como ‘novamente + de outra maneira’. Destas 8 formações, 7 são 

dicionarizadas39. Por fim, no terceiro conjunto de 2 elementos, ele agrupa as formações em que 

RE- expressa ‘intensidade + repetição de uma ação’. Ambas as formações por ele recolhidas 

são dicionarizadas40. Na minha recolha encontram-se 3 formações com o prefixo iterativo RE-, 

sobre o qual em Ching (1971-1972b: 201-203) se pode ler o seguinte: “Hoje parece que re- 

tem na maior parte das novas criações o valor de repetição e de acção retroactiva de um estado 

passado (p.ex.: reunificação, recolonização, etc.) em que se tenta evitar a perífrase «de novo», 

«outra vez».” 

 

(aproveitar (v) PB + / PE +) → reaproveitar41 (v): ‘aproveitar de novo’ (Brasil: 66.400 / 81.200; 
Portugal: 2.580 / 3.720) iAulete: Reaproveitou a sobra do almoço. 
 Formação com grande e crescente frequência nas páginas da Internet.    

 

                                                 
37Busca de 20/06/2010. 
38As 11 formações dicionarizadas são as seguintes: reaquecimento, recadastramento, reconversão, redescoberta, 
reencetar, reinauguração, reinclusão, reinserção, renegociar, repovoamento e ressocialização.  
39As 7 formações dicionarizadas são as seguintes: reagrupar, rearrumação, redireccionar, redivisão, reinterpretar, 
reordenamento e reutilização. 
40As duas formações dicionarizadas são as seguintes: rebrilhar e recozer. 
41O verbo reaproveitar já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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(juntar (v) PB + / PE +) → rejuntar (v): ‘tapar (as juntas de alvenaria ou de ladrilhos e azulejos) após o 
seu assentamento, para melhor vedação e aparência’ (Brasil: 5.040 / 8.920; Portugal: 117 / 70) 

 Nesta formação, com grande e crescente frequência nas páginas brasileiras da Internet, 

o prefixo RE- além de ‘repetição’ expressa também ‘intensidade’. 

 
(turno (subs) PB + / PE +) → returno (subs): ‘nos campeonatos esportivos, segunda série de jogos 
ou provas, em que os mesmos concorrentes voltam a enfrentar-se, como no primeiro turno’ (Brasil: 
119.000 / 97.100; Portugal: 989 / 719) 

 O sentido sintetizado desta formação exprime-se em Portugal pela expressão jogo da 

segunda mão42. 

 
2.12. RETRO- (1)  
 Este prefixo significa ‘para trás’ (Bechara 2007: 367). Junta-se a substantivos, 

adjectivos e verbos. As duas formações recolhidas por Sandmann (1996: 27) são 

dicionarizadas43. O prefixo RETRO- figura em Ching (1971-1972b: 225) como pseudo-

prefixo com uma única formação, e na minha recolha também surge com apenas uma criação, 

o que parece demonstrar que é pouco produtivo. 

 

(esternal (adj) PB + / PE +) → retrosternal (adj): ‘situado posteriormente ao esterno’ (Brasil: 386 / 
597; Portugal: 70 / 104) 

 Esta palavra da Anatomia, cuja variante retroesternal também figura no Aurélio e no 

Houaiss, não aparece nos dicionários de Portugal, mas usa-se como termo especializado, como 

o demonstra a frase44 encontrada na parte enciclopédica da Infopédia.  

 
2.13. SEMI- (3)  
 Este prefixo de origem latina significa ‘meio’ e exprime ‘metade de, quase, que faz as 

vezes de’ (Bechara 2007: 367). Junta-se a substantivos e adjectivos. Das 12 formações 

recolhidas por Sandmann (1996: 27), 2 são dicionarizadas45. Em Ching (1971-1972a: 164-165) 

SEMI- aparece entre os prefixos de relação gradual, e é classificado o mais vital pelo autor, 

que observa que este prefixo ultrapassou a fronteira de vocábulos técnico-científicos e já entra 

em todos os domínios do vocabulário. Na minha recolha está representado por 3 criações.   

 

                                                 
42Frequência na Internet: Brasil: 1.030; Portugal: 292.000 (busca de 27/06/2010). 
43As duas formações dicionarizadas são as seguintes: retroescavadeira e retroporto. 
44“Os principais sintomas de um quadro clínico de cardiopatia são o surgimento de irregularidades do ritmo cardíaco 
(arritmias), falta de ar, inchaço das extremidades do corpo (principalmente as pernas), cianose (surgimento de uma cor 
azulada na pele e mucosas, por diminuição da concentração de oxigénio no sangue) e dor, semelhante a uma sensação de 
aperto, localizada na região torácica retroesternal, podendo irradiar para os membros superiores (mais frequentemente, o 
braço esquerdo), mandíbula, pescoço e zona epigástrica.” In: cardiopatia. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 
2003-2010. [Consult. 2010-06-27]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$cardiopatia>. 
45As duas formações dicionarizadas são as seguintes: semiaberto e semiárido. 
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(marinho (adj) PB + / PE +) → semimarinho (adj): ‘1. que tem hábitos marinhos e terrestres 
concomitantemente (diz-se de animal) 2. que habita águas marinhas e doces (diz-se de peixe)’ 
(Brasil: 5 / 5; Portugal: 0 / 0) 

 Vista a sua frequência quase nula na Internet, é uma formação sem uso.  

 

(religioso (adj + subs) PB + / PE +) → semi-religioso (adj): ‘1. um tanto religioso 2. que não é 
inteiramente religioso’ (Brasil: 630 / 364; Portugal: 289 / 24) 

 Formação com pequena e decrescente frequência na Internet. 

 

(soma (subs) PB + / PE +) → semi-soma (subs): ‘a metade de uma soma’ (Brasil: 374 / 418; 
Portugal: 180 / 265) 

 Palavra da Matemática, com pequena, mas crescente frequência na Internet, e ausente 

da parte enciclopédica da Infopédia. 

 

2.14. SUB- (4)  
 Este prefixo significa ‘em baixo de, imediatamente abaixo num cargo ou função; 

inferioridade, acção pouco intensa’ (Bechara 2007: 367). Junta-se a substantivos, adjectivos e 

verbos. Das 10 formações da recolha de Sandmann (1996: 27-28), 5 são dicionarizadas46. 

Sobre o prefixo SUB- (representado na minha recolha por 4 formações) em Ching (1971-

1972a: 158-159) pode ler-se que as mais frequentes são as formações que podem ser usadas 

nos sentidos pejorativo e irónico, ou com um valor de diferença de graduação.   

 

(antár(c)tico (adj) PB + / PE +) → subantártico (adj): ‘diz-se da região circunvizinha ao círculo 
polar antártico ou nela situado’ (Brasil: 237 / 330; Portugal: 4 / 3) 

 Com a excepção do Houaiss, esta palavra da Geografia não figura nos dicionários 

brasileiros consultados (nem no Aurélio, o que reforça a ideia de que o vocabulário 

apresentado no Miniaurélio difere daquele). Esta formação, pouco frequente na Internet, 

aparece na parte enciclopédica da Infopédia47. 

 

(ár(c)tico (adj) PB + / PE +) → subártico (adj): ‘diz-se da região circunvizinha ao círculo polar 
ártico ou nela situado’ (Brasil: 268 / 592; Portugal: 8 / 84) 

 Curiosamente, esta palavra da Geografia, além do Houaiss, também figura no Aurélio e 

no Michaelis, mas não aparece na parte enciclopédica da Infopédia.  

 

(fa(c)turar (v)  PB + / PE +) → subfa(c)turar48 (v): ‘emitir fatura com preço abaixo do efetivamente 
cobrado’ (Brasil: 1.640 / 3.410; Portugal: 3 / 5) iAulete: Subfaturou os gastos da construção. 
 Formação de frequência média e crescente nas páginas da Internet brasileiras, com 

representação quase nula nas de Portugal. 
                                                 
46As 5 formações dicionarizadas são as seguintes: subcontador, subempregado, subemprego, subempreiteira, 
submetralhadora.  
47“Como o país tem grande extensão em latitude, o clima varia de desértico quente, a norte, a clima frio (subantárctico), 
no extremo sul.” In: Chile. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010. [Consult. 2010-06-28]. Disponível 
na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$chile>. 
48O verbo subfa(c)turar já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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(oficial (adj + subs) PB + / PE +) → suboficial (subs): ‘posto e graduação militar inferior ao de 
subtenente’49 (Brasil: 13.900 / 20.800; Portugal: 169 / 284) 

 Formação frequente e crescente nas páginas brasileiras da Internet. 

 

2.15. SUPER- (3) 
  Este prefixo significa ‘posição em cima, excesso’ (Cunha – Cintra 2005: 88). Junta-se a 

substantivos, adjectivos e verbos. Das 17 formações novas da recolha de Sandmann (1996: 28), 

apenas uma é dicionarizada50. O prefixo SUPER- (com 3 formações na minha recolha) é 

classificado em Ching (1971-1972a: 146-151) como muito divulgado, e que em certas criações 

também se pode colorir de ironia (p.ex.: super-mulher pode ser tanto uma mulher fisicamente 

forte como uma dotada de superioridade pela vontade de comparação com o tipo de super-

-homem de Nietzsche). 

 

(computador (subs) PB + / PE +) → supercomputador (subs): ‘computador de grande capacidade 
de processamento, sobretudo para cálculo numérico’ (sXX) (Brasil: 62.800 / 60.400; Portugal: 
2.940 / 4.220) 

 Formação transparente, com grande frequência nas páginas da Internet. 

 

(fa(c)tura (subs)  PB + / PE +) → superfa(c)turar51 (v): ‘emitir (fatura) com preço acima do 
efetivamente cobrado’ (Brasil: 15.200 / 37.200; Portugal: 2 / 2) iAulete: superfaturar 
serviços/obras; superfaturar mercadorias  

Formação frequente e crescente nas páginas brasileiras e quase nula nas de Portugal.  

 

(som (subs) PB + / PE +) → supersom (subs): ‘vibração acústica acima de 20.000Hz; ultra-som’ 
(sXX) (Brasil: 3.560 / 6.690; Portugal: 9 / 30) 

 Formação frequente e crescente nas páginas brasileiras e pouco representada nas de 

Portugal. A forma ultra-som52, com o mesmo significado, figura no Priberam e na Infopédia e 

tem também uma maior frequência nas páginas da Internet de ambos os países. 

 
2.16. SUPRA- (1)  
 Este prefixo significa ‘posição acima, excesso’ (Cunha – Cintra 2005: 88). Junta-se a 

substantivos e adjectivos. A única formação da recolha de Sandmann (1996: 28-29), o 

adjectivo suprapartidário figura no iAulete. Em Ching (1971-1972a: 151-152) o prefixo 

SUPRA- é apresentado como o que concorre com o prefixo SUPER-, mas que é pouco 

utilizado em português moderno, o que é comprovado pelo facto de na minha recolha só 

aparecer uma formação com este prefixo.  

 

                                                 
49Informação disponível no verbete hierarquia militar. 
50A única formação dicionarizada é superestrutural. 
51O verbo superfa(c)turar já figura no Priberam. 30/01/2011. 
52Frequência na Internet: Brasil: 156.000; Portugal: 2.570 (busca de 28/06/2010). 
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(litoral (adj + subs) PB + / PE +) → supralitoral (subs): ‘região costeira banhada pelo mar, situada 
acima da linha de maré mais alta; supramaré’ (Brasil: 386 / 601; Portugal: 85 / 125) 

 Formação curiosa, que além do Miniaurélio só figura no Houaiss. No Miniaurélio tem 

a classificação de substantivo, mas no Houaiss só aparece como adjectivo. Tem pouca 

frequência, porém crescente nas páginas da Internet. 

 

2.17. TRANS- (1)  
 Este prefixo significa ‘movimento para além de, posição além de’ (Cunha – Cintra 

2005: 88). Junta-se a substantivos, adjectivos e verbos. A única formação recolhida por 

Sandmann (1996: 29), o adjectivo e substantivo transexual figura no iAulete. Sobre o prefixo 

TRANS- pode-se ler em Ching (1971-1972a: 161) que apresenta poucos exemplos, e na minha 

recolha com este prefixo há apenas uma formação. 

 

(andino (adj + subs) PB + / PE +) → transandino (adj): ‘situado além dos Andes (América do Sul)’ 
(Brasil: 590 / 2.400; Portugal: 31 / 75) iAulete: “Um oleoduto transandino que irá facilitar o 
transporte do petróleo argentino ao Chile será inaugurado hoje...” (Gazeta Mercantil, 08.02.1994.) 
 Formação de frequência crescente nas páginas da Internet. 

 

2.18. Sumário 
 Neste capítulo as formações inequivocamente brasileiras foram as 47 seguintes: 

1. com a(n)-: adimensional, aético, aistórico, anético; 

2. com anti-: antiético, antipoliomielítico, antiquark; 

3. com auto-: autodefinir-se, auto-incluir-se, autopreservação, autopreservar-se, autopunição, 

autopunitivo; 

4. com circum(n)-: circunlunar; 

5. com des-: descosturar, desempacar, desenlatar, desodorar, despersonificar, destratar; 

6. com en-: embarafustar, enquizilar; 

7. com in-: inamistoso, inapetente, independer, inexistir, irrebatível; 

8. com inter-: interclube, intertítulo, intertribal; 

9. com pré-: pré-cambriano; 

10. com re-: reaproveitar, rejuntar, returno; 

11. com retro-: retroesternal; 

12. com semi-: semimarinho, semi-religioso, semi-soma; 

13. com sub-: subantár(c)tico, subár(c)tico, subfa(c)turar, suboficial; 

14. com super-: supercomputador, superfa(c)turar, supersom; 

15. com supra-: supralitoral; 

16. com trans-: transandino.  
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Entre as formações criadas com prefixos de negação, recolhi 5 criações com o prefixo 

a(n)-, 8 com o prefixo des- e igualmente 8 com o prefixo in-. Os números correspondentes às 

mesmas formações da recolha de Sandmann são 2 (ambas dicionarizadas), 34 (destas 24 são 

dicionarizadas) e 11 (das quais 7 são dicionarizadas) respectivamente. Como se pode ver, em 

ambas as recolhas o prefixo a(n)- é o menos representado. 

As formações interessantes são aético e aistórico (do ponto de vista fonológico), 

interclube (do ponto de vista morfo-sintático) e os dois verbos independer e inexistir cujo 

processo de formação ocorreu provavelmente a partir dos adjectivos deverbais independente e 

inexistente.  

Quanto à sua categoria gramatical, entre as 58 formações prefixadas aparecem 10 

substantivos, 27 adjectivos e 21 verbos. 

As formações que, para além do Miniaurélio, só apareceram num dos dicionários do 

Brasil por mim consultados foram as 4 seguintes: auto-incluir-se (Aurélio), desenlatar 

(iAulete), subantár(c)tico (Houaiss) e supralitoral (Houaiss).  

O significado sintetizado na formação do PB returno no PE exprime-se pela perífrase 

jogo da segunda mão. 

A formação criada duma palavra base importada é: antiquark. 

As formações que nas páginas de Portugal da Internet tiveram uma frequência superior 

a 1000 foram as 7 seguintes: adimensional, anaeróbico, incontido, inexistir, interclube, 

reaproveitar e supercomputador.   

As formações menos representadas nas páginas brasileiras da Internet (menos de 50 

páginas) são antipoliomielítico e semimarinho.   

A distribuição dos elementos deste capítulo segundo a sua datação é a seguinte: 

Século Itens Percentagem 

sem data 39 67% 

XV 1 2% 

XVII 1 2% 

XIX 3 5% 

XX 14 24% 

Total: 58 100% 
   

Das 19 formações com datação 14 (73,5%) são do século XX, o que corresponde às 

expectativas prévias.  

 Das 58 formações criadas por prefixação e recolhidas aqui como formações brasileiras, 

as 6 seguintes já figuram no Priberam: aético, anaeróbico, anético, reaproveitar, subfa(c)turar 

e superfa(c)turar. 
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3. Derivação sufixal (606) 
Este capítulo 3., para além da Introdução (3.1.), divide-se nos subcapítulos seguintes: 

3.2. Substantivos formados por sufixação; 3.3. Adjectivos formados por sufixação; 3.4. Verbos 

formados por sufixação e 3.5. Sumário.  

Os subcapítulos são divididos em secções segundo a palavra base, ou seja no 

subcapítulo 3.2. primeiro são apresentados os substantivos formados de substantivos (3.2.1.), 

em seguida os substantivos formados de adjectivos (3.2.2.) e por fim os substantivos formados 

de verbos (3.2.3.). Nos outros dois subcapítulos também se segue esta ordem relativa à palavra 

base. Os sufixos são apresentados em ordem alfabética, e dentro do conjunto dum dado sufixo 

as formações recolhidas surgem também nesta ordem.  

Na explicação dada a cada sufixo tomo como ponto de partida as informações 

disponíveis no capítulo intitulado “Sufixos e sufixóides” em Lopes (2003: 53-60). 

 

3.1. Introdução 
Dentro da derivação, a sufixação é “o processo mais fecundo do enriquecimento do 

léxico do português” (Vilela 1994: 60).  

Esta constatação é verdade também no caso da minha recolha de 772 elementos, onde 

se encontram 606 formações (ou seja 78,5% dos elementos) criadas por derivação sufixal. 

A distribuição por categoria gramatical dos elementos sufixados da minha recolha é a 

seguinte: 

 

Categoria gramatical Itens Percentagem 

substantivos 326 54% 

adjectivos 213 35% 

verbos 67 11% 

Total: 606 100% 

 

A sufixação consiste em juntar um afixo ao fim da palavra base. Este processo difere 

da prefixação, por um lado, em que o sufixo (com a excepção dos sufixos avaliativos, dos 

denominais que formam substantivos e dos deadjectivais que formam adjectivos) altera a 

categoria gramatical da palavra base (o prefixo, salvo algumas excepções, não faz essa 

mudança), e por outro, o sufixo também altera a posição do acento principal da palavra base 

(Faria – Pedro – Duarte – Gouveia 1996: 240).  
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Prefixos e sufixos diferem também pelo facto de o sufixo ser forçosamente um 

elemento preso, que não ocorre livremente. Conhece-se o caso do substantivo masculino ismo1 

(criado do sufixo -ismo), mas tal constitui uma excepção. 

Os sufixos, segundo o produto derivacional a que dão origem, dividem-se em nominais 

(que formam substantivos e/ou adjectivos), verbais (que formam verbos) e adverbiais (o único 

elemento deste grupo é o sufixo -mente) e em geral têm várias acepções (Bechara 2007: 357). 

Giurescu (1977: 155) apresenta como sufixos “representativos” formadores de 

substantivos, a partir de substantivos unicamente, os sufixos -ismo e -ista, mas esta 

consideração “minimalista” será desmentida tanto por gramáticas de português e estudos 

linguísticos posteriores, como por Sandmann 1996. Os dados da presente investigação também 

atestarão uma realidade mais complexa. 

 
3.2. Formação de substantivos (326) 
 Neste subcapítulo surgem 326 substantivos, cuja distribuição segundo a sua palavra 

base é a seguinte: 

palavra base itens percentagem 

substantivo 178 55% 

adjectivo 27 8% 

verbo 121 37% 

Total: 326 100% 
 
 

 O grupo mais representado é a dos substantivos formados de substantivos. Este grupo 

divide-se em substantivos não-avaliativos (119 itens, 67%) e em substantivos avaliativos (59 

itens, 33 %). No caso destas formações não se trata de mudança de categoria gramatical. 

 Dos dois grupos de formações onde ocorre mudança de categoria gramatical, o mais 

numeroso é o dos substantivos deverbais. O grupo dos substantivos deadjectivais conta com 

apenas 27 itens.     

 
3.2.1. Substantivos formados de substantivos (178) 
 Como o título também indica, nesta secção apresento as formações que, embora sejam 

resultado de derivação sufixal, guardam a categoria gramatical original da palavra base. Na 

primeira subsecção (3.2.1.1.) trato das formações derivadas com sufixos não-avaliativos 

formadores de substantivos a partir de substantivos, e na segunda subsecção (3.2.1.2.) das que 

se criaram com sufixos avaliativos. 

                                                 
1Este substantivo só aparece no Houaiss, da forma seguinte: “substantivo masculino, doutrina, sistema, teoria, tendência, 
corrente etc. (mais frequente no plural e com sentido pejorativo) Ex.: O professor consciente contextualiza as idéias 
evitando ater-se simplesmente aos ismos.” 
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3.2.1.1. Substantivos não-avaliativos derivados de substantivos (119) 
 Em Cunha – Cintra (2005: 96-97 e 98) encontram-se como sufixos formadores de 

substantivos de outros substantivos os seguintes: -ada, -ado, -ato, -agem, -al, -alha, -ama, 

-ame, -aria, -ário, -edo, -eiro (-a), -ia, -io, -ismo, -ista, -ite, -ugem e -ume. Com a excepção de 

-alha, todos estes sufixos aparecem na lista dos sufixos disponíveis no português em Mateus – 

Brito – Duarte – Faria (2003: 966-967). 

 Vilela (1994: 75) observa que o sufixo -eiro, apesar da concorrência do sufixo -ista, 

tem grande produtividade na formação de nomina agentis.  

A distribuição dos elementos desta subsecção segundo o seu sufixo é a seguinte: 

 

Sufixo Itens Percentagem  Sufixo Itens Percentagem 

-ada 11 9%  -edo 1 1% 

-ado 1 1%  -eiro, -eira 50 42% 

-agem 6 5%   -ismo 12 10% 

-al 2 2%  -ista 21 18% 

-ama 1 1%  -ose 1 1% 

-aria, -eria 6 5%  casos à parte 3 2% 

-ário 4 3%  Total: 119 100% 

 
 
3.2.1.1.1. -ada (11) 
 Este sufixo de várias acepções pode exprimir (segundo Lopes 2003: 57-58):  

a) ‘porção contida em’: colherada = porção contida numa colher; 

b) ‘marca feita com’: pincelada = marca feita com um pincel; 

c) ‘ferimento’: facada = ferimento de faca; 

d) ‘golpe ou pancada’: paulada = golpe de pau; 

e) ‘feito de’: bananada = feito de banana; 

f) ‘duração prolongada’: temporada = duração prolongada de tempo; 

g) ‘multidão ou conjunto’: boiada = conjunto de bois. 

 Em Cunha – Cintra (2005: 96) pode-se ainda encontrar a acepção de ‘acto ou 

movimento enérgico’: saraivada = bátega de saraiva. 

 Rio-Torto dedica um estudo (1987) a este sufixo. Ela distingue os 10 tipos seguintes:  

1. os «nomina actionis» deverbais, parafraseáveis por «acção/(resultado) da acção (do 

processo) de V» como por exemplo jogada ‘acto de jogar’2;  

                                                 
2O significado das palavras dadas como exemplo pela autora foi retirado do Priberam. 
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2. os nomes de significado quantitativo (ou colectivo), parafraseáveis por « (grande) 

quantidade de N1», «conjunto de N1», como por exemplo o «nomina quantitatis» criançada 

‘quantidade de crianças’;  

3. os nomes aumentativos que exprimem a existência, em grau intenso, de alguma(s) 

propriedade(s) de N1, e que são parafraseáveis por «grande N1», como por exemplo chuvada 

‘chuva forte’;   

4. os nomes parafraseáveis por «conteúdo de N1», «o que N1 pode conter», «o que está 

contido em N1», como por exemplo colherada ‘líquido que enche uma colher’;  

5. os nomes denominais ou «adjectivos de relação» nominalizados, parafraseáveis 

como «relação de N2 com N1», como por exemplo boticada ‘qualquer medicamento preparado 

em farmácia’ ;  

6. os nomes parafraseáveis por «espécie de N1», «um (certo) tipo de N1», «variante de 

N1», como por exemplo fumada ‘fumo que se faz para sinal de rebate’;  

7. os nomes parafraseáveis por «preparação à base de N1», como por exemplo 

arrozada ‘iguaria feita de arroz’;  

8. os derivados com o significado «actividade relacionada com N», – no caso dos quais 

as bases podem ser não só nomes de ser humano, mas também topónimos, ou nomes de marcos 

ou períodos temporais, como por exemplo belenzada ‘revolta política ocorrida em Belém’, 

entrudada ‘folgança carnavalesca que tem lugar por ocasião do entrudo’ ou abrilada ‘facto 

(revolta) sucedido(a) em Abril’;  

9. as formações parafraseáveis como «acção própria de», como por exemplo ciganada 

‘acção de cigano’;  

10. os nomes parafraseáveis como «golpe, marca, ferimento feito(a) com e/ou em N1», 

como por exemplo chicotada ‘pancada dada com chicote’.  

  Na recolha de Sandmann (1996) o sufixo -ada aparece só como formador de 

substantivos deverbais. Destas formações falarei no ponto 3.2.3.1. 

Os substantivos formados de substantivos com o sufixo -ada na minha recolha são as 

seguintes:  

 

(briga PB + / PE +) → brigalhada3 (br): ‘briga longa e/ou generalizada’ (PE: br) (1885) (Brasil: 
1.910 / 7.000; Portugal: 4 / 4) 
  Nesta formação, para além do sufixo -ada, encontra-se o sufixo -alha com uma carga 

pejorativa. É um exemplo para a recursividade dos sufixos. É de notar que a forma *brigalha 

não existe, portanto aqui trata-se duma sufixação simultânea. Outros exemplos (tirados do 

                                                 
3Villar 1989, 180, em Portugal, zaragata. 
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Houaiss) com a coocorrência dos mesmos sufixos podem ser fradalhada ‘grande quantidade 

de frades’ (também sem a existência da forma *fradalha), e intrigalhada ‘grande intriga; 

conjunto de intrigas’ (neste caso existe também a forma intrigalha que tem o mesmo 

significado). Visto que a formação brigalhada significa uma briga longa, ela pode ser 

classificada entre as formações que significam ‘duração prolongada’. Tem uma frequência 

crescente nas páginas brasileiras da Internet, mas nas de Portugal a sua representação é quase 

nula.  

 

(cafajeste PB + / PE + br) → cafajestada4 (br): ‘ação de cafajeste’ (PE: br) (1891) (Brasil: 1.140 / 
2.440; Portugal: 18 / 35) 
 A palavra base (cafajeste)5 desta formação é também uma palavra brasileira, e os 

resultados da busca desta formação sufixada nas páginas da Internet confirmam a sua origem, 

como também a sua maior frequência nas páginas do Brasil. 

 

(caipira PB + / PE + br) → caipirada (br): ‘grupo de caipiras6’ (PE: br) (1889) (Brasil: 2.170 / 
6.680; Portugal: 201 / 266) 
 Tal como no caso da formação precedente, esta também é uma formação brasileira com 

uma frequência crescente nas páginas do Brasil, e relativamente pouco representada nas 

páginas portuguesas da Internet. Quanto ao seu significado, esta palavra insere-se entre as que 

significam ‘multidão ou conjunto’.   

 

(chuveiro PB + / PE +) → chuveirada7 (br): ‘banho rápido de chuveiro’ (PE: br) (1939) (Brasil: 

13.200 / 11.200; Portugal: 1.320 / 955) iAulete: Tomou uma chuveirada e saiu. 
 Esta formação relativamente recente insere-se no grupo das palavras que significam 

‘acto ou movimento enérgico’. Os resultados de frequência na Internet confirmam que se trata 

duma formação brasileira. 

 

(ciúme PB + / PE +) → ciumada: ‘1. grande ciúme; ciumeira 2. cena de ciúme’ (1887) (Brasil: 166 
/ 502; Portugal: 2 / 1) 

 Esta formação insere-se no grupo de ‘grande N1’ descrito por Rio-Torto, embora a sua 

frequência seja fraca nas páginas da Internet. Já a frequência do seu sinónimo ciumeira (Brasil: 

44.300 / Portugal: 1.560)8 mostra um maior emprego.  

                                                 
4Villar 1989, 184. 
5Villar 1989, 184, s2g. 1 indivíduo ordinário, de modos grosseiros, abusados, indivíduo que não respeita os outros, 
indivíduo desordeiro; (em Portugal) gingão, galifão, fadista, rufia, chulo, tunante (embora o cafajeste no Brasil não tenha 
necessariamente relações com o proxenetismo) 2 indivíduo canalha, crápula, gandulo, pinta • a2g. referente àquele que 
procede como um cafajeste ou ao que denota procedimento ou jeito de cafajeste. 
6Villar 1989, 184, caipira: a2g. s2g. 1 relativo ou habitante da província, especialmente os rústicos e ignorantes; bimbo, 
caramelo, papalvo, saloio, parolo, alarve, labrego • s2g. 2 habitante da cidade vestido como homem das berças (para as 
festas juninas, especialmente) • a2g. 3 referente ao gosto e ao modo de vida dos caipiras 4 de mau gosto, que foge aos 
padrões do gosto urbano; piroso, pira, miquelino, possidónio. Observação: restritivamente, caipiras são os habitantes 
pobres do interior de São Paulo e de áreas contíguas a este estado brasileiro. 
7Villar 1989, 192, chuvetada, duche. 
8Busca de 26/07/2010. 
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(congo PB + / PE +) → congada (br): ‘bailado dramático em que os figurantes representam a 
coroação dum rei do Congo’ (PE: br) (sXVII) (Brasil: 23.000 / 23.500; Portugal: 291 / 250) 

 Na origem desta formação encontra-se a palavra base congo ‘dança dramática de 

origem africana, que se realiza de preferência pelo Natal, pela festa de Nossa Senhora do 

Rosário, e pela de São Benedito’ (Aurélio) e por isso pode ser classificada no grupo ‘(grande) 

quantidade de N1’ descrito por Rio-Torto. A sua elevada frequência nas páginas brasileiras da 

Internet confirma que se trata dum evento propriamente brasileiro, criado naquele país. Como 

se pode ler na explicação do Houaiss “é de criação de escravos no Brasil, registrando-se desde 

1674 em Pernambuco, mas na sua origem podem estar antigas disputas entre tribos rivais do 

Congo e de Angola”. Este acontecimento tradicional não tem equivalente em Portugal. 

 
(gaúcho PB + / PE + br) → gauchada9 (br): ‘1. grande porção de gaúchos 2. gaucharia’ (1899) 
(Brasil: 19.400 / 25.500; Portugal: 193 / 186) 
 Como a formação precedente, esta também se insere no grupo ‘(grande) quantidade de 

N1’. A sua elevada e crescente frequência nas páginas brasileiras da Internet reforça que se 

trata duma criação brasileira. 

 
(guri PB + / PE + br) → gurizada: ‘criançada’ (PE: br) (Brasil: 118.000 / 103.000; Portugal: 301 / 280) 

 No caso desta formação a palavra base (de origem tupi) é guri ‘criança’ a que se juntou 

um sufixo português, com a inserção duma consoante de ligação, dum -z- epentético. 

Classifica-se no grupo com o significado de ‘multidão ou conjunto’. A sua elevada frequência 

nas páginas brasileiras atesta o seu uso, e pelos poucos resultados obtidos nas páginas de 

Portugal pode dizer-se que é uma palavra que praticamente não se usa no PE. 

 
(moleque PB + / PE + br) → molecada: ‘grupo de moleques10’ (PE: br) (1899) (Brasil: 86.800 / 
82.200; Portugal: 1.680 / 1.790) 

 Esta formação também se classifica no grupo com o significado de ‘multidão ou 

conjunto’. A palavra base moleque tem muitas acepções, mas curiosamente, enquanto na 

Infopédia todas elas são indicadas como brasileirismo, o Priberam regista-as sem essa 

indicação. Os resultados da busca na Internet confirmam que se trata duma criação brasileira. 

 
(patriota PB + / PE +) → patriotada (br): ‘alarde de patriotismo’ (sXX) (Brasil: 3.110 / 10.500; 
Portugal: 56 / 40) 

 No caso desta formação trata-se do significado ‘acto ou movimento enérgico’ ou 

‘(grande) quantidade de N1’ do sufixo -ada. A formação patriotada apresenta uma frequência 

                                                 
9O substantivo gauchada já figura no Priberam. 30/01/2011. 
10Villar 1989, 254, moleque: sm. 1 pretinho, negrinho, rapaz negro 2 indivíduo patife, sem seriedade, sem palavra 3 
vígaro, ciganão, canalha 4 rapaz jovem (qualquer) 5 filho 6 rapaz de rua, rapaz marginal, criança abandonada, rapaz 
ladrão de rua • a2g. 7 chistoso, trocista 8 canalha, velhaco Observação: palavra do quimbundo mu’leke ‘rapaz, menino’ 
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elevada e crescente nas páginas brasileiras da Internet, mas nas de Portugal a sua presença é 

insignificante. 

 

(presepe PB + / PE +) → presepada11 (br): ‘1. gabolice, fanfarrice 2. brincadeira de mau gosto ou 

palhaçada’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 14.000 / 15.300; Portugal: 190 / 318) iAulete: Ele é cheio de 
presepada, mas não é de nada. 
 Nesta formação – cuja palavra base é presepe (o mesmo que presépio) que significa: 

‘1. curral estábulo 2. Rel. representação do estábulo de Belém e das figuras que, segundo o 

Evangelho, participaram do nascimento de Cristo’ (Miniaurélio) – o sufixo -ada tem o 

significado de ‘grande N1’. Pelos resultados da busca na Internet pode dizer-se que é uma 

palavra usada no PB e pouco frequente no PE. 

 
3.2.1.1.2. -ado (1) 
 O sufixo -ado, que em geral forma adjectivos de substantivos e verbos, neste caso deve 

considerar-se uma variante do sufixo -ada, como o sugere Rio-Torto (1987: 98, nota de rodapé 2).  

 

(reis PB: - / PE: -) → reisado (br): ‘dança dramática popular com que se festejam a véspera e o dia 
de Reis’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 9.640 / 40.500; Portugal: 52 / 1.770) 

 No caso desta formação recorro à sua variante reisada, apresentada no estudo referido 

de Rio-Torto (1987: 138) como um nome que designa ‘um evento ocorrido em N1’ (fazendo 

parte dos substantivos formados com a RCP EVENT). A sua busca na Internet (Brasil: 1.800; 

Portugal: 52)12 parece demonstrar que a variante com o sufixo -ado é mais usada em ambas as 

línguas. 

 
3.2.1.1.3. -agem (6) 
 Este sufixo de várias acepções pode exprimir (segundo Lopes 2003: 55): 

a) ‘conjunto’: folhagem = conjunto de folhas de uma ou muitas plantas; 

b) ‘estado’: camaradagem = condição de camaradas, de companheiros, de amigos; 

c) ‘ato ou efeito’: lavagem = ato ou efeito de lavar(-se). (As formações deverbais com este 

significado serão tratadas na parte dos substantivos deverbais) 

O ponto b) deve ser alargado com ‘acto’ que figura em Cunha – Cintra (2005: 96).  

Vilela (1994: 80) acrescenta que -agem também pode designar ‘quantidade 

indeterminada de N’.   

Na recolha de Sandmann (1996: 34-35) aparecem 4 substantivos derivados de 

substantivos com o sufixo -agem, 3 dos quais são dicionarizados13.   

 

                                                 
11Villar 1989, 275. 
12Busca de 26/07/2010. 
13As três formações dicionarizadas são as seguintes: camelotagem, canoagem e panfletagem. 
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(ciclo PB + / PE +) → ciclagem: ‘Elet. a freqüência de uma corrente alternada’ (Brasil: 48.800 / 
46.800; Portugal: 457 / 865) 

 Esta formação, criada a partir da palavra base ciclo, pode ser inserida na segunda 

acepção. O facto de esta formação aparecer em bem menos páginas de Portugal, e a sua 

ausência mesmo da parte enciclopédica da Infopédia deixa crer que no PE não se usa esta 

forma sintética para expressar este fenómeno da electricidade. 

 
(matuto PB + / PE + br) → matutagem (br): ‘matutice’ (PE: br) (Brasil: 278 / 4.880; Portugal: 1 / 0) 

 A formação matutice significa (segundo o Aurélio) ‘aparência, modos ou ação de 

matuto; matutagem’ (Brasil: 997; Portugal: 102)14. A baixa presença de ambas as formas nas 

páginas da Internet de Portugal pode explicar-se pelo facto de a palavra base destas formações 

(matuto) figurar nos dicionários portugueses também como brasileirismo. 

 

(mico PB + / PE +) → micagem: ‘ 1. careta própria de mico 2. trejeito, gatimonha’ (Aurélio) 
(Brasil: 910 / 2.260; Portugal: 22 / 16) 
 Tal como as seguintes duas formações, esta também significa uma ‘acção’, neste caso a 

dum mico (espécie de macaco). Tem uma frequência crescente nas páginas brasileiras, mas a 

sua presença é muito reduzida nas páginas de Portugal. 

 
(moleque PB + / PE + br) → molecagem (br): ‘ação de moleque’ (PE: br) (1899) (Brasil: 22.700 / 
19.000; Portugal: 129 / 98) iAulete: "Diariamente fazia queixa a dona Maria das 'molecagens deste 
negro sujo'..." (Jorge Amado: Jubiabá) 
 Esta formação insere-se também na acepção b). A sua elevada presença nas páginas do 

Brasil prova que se trata duma criação brasileira. 

 
(picareta15 PB + / PE +) → picaretagem (br): ‘Pop. ação própria de picareta’ (Brasil: 33.900 / 
33.500; Portugal: 273 / 191) 
 Esta palavra também se inclui na acepção b). A sua frequência significativa nas páginas 

brasileiras da Internet e a sua pouca representação nas de Portugal atesta que se trata duma 

formação brasileira.  

 
(pilantra PB + / PE + br) → pilantragem: ‘ação própria de pilantra’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 22.200 
/ 25.700; Portugal: 230 / 247) iAulete: Lá está ele entre a pilantragem. (Este exemplo refere-se ao 
significado ‘círculo de pilantras’ de pilantragem.) 

 A palavra base desta formação (pilantra) aparece nos dicionários de Portugal como 

brasileirismo, o que explica a falta desta formação do PE, reforçada aliás pelos resultados das 

buscas na Internet.  

 

                                                 
14Busca de 09/08/2010. 
15Villar 1989, 270, picareta: s2g. indivíduo que engana os outros por passar pelo que não é; indivíduo que finge que sabe, 
ou que faz bem, algo que realmente não domina. 
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3.2.1.1.4. -al (2) 
 Este sufixo de várias acepções pode exprimir (segundo Lopes 2003: 58): 

a) ‘abundância’: lamaçal = abundância de lama; 

b) ‘plantação’: laranjal = plantação de laranjas; 

c) ‘objeto’: pedal = objeto para os pés; 

d) ‘relativo a’: celestial = relativo ao céu (neste caso forma adjectivos) 

 

(jabuticaba PB + / PE +) → jabuticabal: ‘grande quantidade de jabuticabeiras’ (1883) (Brasil: 
6.420 / 10.600; Portugal: 7 / 7) 

 Esta formação corresponde à acepção b), e a sua ausência das páginas portuguesas da 

Internet explica-se pelo facto de em Portugal não existirem estas árvores (jabuticabeira), nem 

a sua fruta (jabuticaba).  

 

(mangue PB + / PE + br) → manguezal: ’Ecol. 1. ecossistema costeiro das regiões quentes, 
geralmente inundado por água salobra 2. (br) mangue’ (PE: br) (Brasil: 76.400 / 69.300; Portugal: 
338 / 398) 
 A primeira acepção desta formação não aparece nos dicionários de Portugal, e a 

segunda também só aparece num deles (Universal), com a indicação de brasileirismo, e com a 

significação ‘mangal’ que por sua vez, segundo o mesmo dicionário, significa ‘mata de 

mangueiras’. Segundo os resultados da busca na Internet pode dizer-se que se trata duma 

criação brasileira. 

 

3.2.1.1.5. -ama (1)  
 Este sufixo pode exprimir (segundo Lopes 2003: 55) ‘conjunto’. Em Cunha – Cintra 

(2005: 96) encontra-se ainda a ‘noção de quantidade’ que se junta à noção colectiva. Em Ilari – 

Basso (2006: 106) pode ler-se que o sufixo -ama é um sufixo antigo, hoje totalmente 

improdutivo.  

 

(burro PB + / PE +) → burrama: ‘burrada’ (PE: br) (Brasil: 643 / 514; Portugal: 2 / 1) 
 Esta formação, que significa ‘multidão de burros’. O seu sinónimo burrada é muito 

mais frequente em ambos os países (Brasil: 19.000; Portugal: 602) segundo a busca16 na 

Internet.  

 

3.2.1.1.6. -aria, -eria (5, 1) 
 O sufixo -aria pode exprimir (segundo Lopes 2003: 58): 

a) ‘sequência’: pancadaria = sequência de pancadas; 

b) ‘estabelecimento’: relojoaria = estabelecimento de relógios; 

c) ‘coleção’: pedraria = colecção de pedras; 

                                                 
16Busca de 26/07/2010. 
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d) ‘ação’: pirataria = ação praticada por piratas. 

 O significado b) apresenta-se como “(local de) actividade relacionada com Nb” em 

Rio-Torto  (1998a: 182).  

Villalva (2000: 161), ao apresentar o sufixo -aria, observa que ele ocorre em nomes 

locativos (p.ex.: padaria), colectivos ou intensificadores (p.ex.: pedraria, pescaria), como 

também em nomes que designam resultado de acções ou estados (p.ex.: calmaria) e que 

designam actividade ou profissões (p.ex.: carpintaria).  

Vilela (1994: 77-78), falando sobre o sufixo -aria, lembra que às formações com este 

sufixo que indicam ‘lugar onde se vende/produz N’ pode corresponder o nomen agentis em 

-eiro (queijaria / queijeiro).  

Condé (2008) dedica um estudo à produtividade do sufixo -eria no PB. Este sufixo 

provém do sufixo francês -erie (Condé 2008: 2), e no PB, em muitos casos, encontramo-lo 

simultaneamente com o sufixo -aria (bijuteria / bijutaria, bilheteria / bilhetaria, etc.). Para 

analisar o significado do sufixo -eria, Condé (2008: 8-9) propõe as paráfrases seguintes:  

a) ‘local onde há X’ (base nominal): joalheria;  

b) ‘local onde se XV’ (base verbal): danceteria17;  

c) ‘atividade (ofício) associada a X’ (base nominal): peleria;  

d) ‘conjunto, quantidade de X’ (base nominal): hoteleria;  

e) ‘propriedade de (C) ser XP ou o que é XP’ (base predicativa ou adjectival/participial, 

onde C é o complemento sintáctico preposicionado da palavra formada): esnoberia;  

f) ‘ação de XV (base verbal), o fato de XV’: gaucheria;  

g) ‘instrumento (com) que (se) XV’: minuteria;  

h) ‘doença associada a X’: ladreria. 

O sufixo -eria aparece, junto com -aria, em Bechara (2007: 359), para significar lugar, 

e em Basílio (2008: 76) também junto com -aria, como formador de locativos de produção ou 

comércio.  

O uso do sufixo -eria no PB é atestado também numa página brasileira da Internet 

dedicada à língua portuguesa do Brasil18.  

                                                 
17Esta formação será tratada no ponto 3.2.3.11., no subcapítulo dos substantivos deverbais. 
18sorvetaria - Caro Prof. Moreno, aprendi que o sufixo -aria designa “lugar”, como em padaria, drogaria e doçaria. 
Então, por que falamos sorveteria e não sorvetaria? Seria errado ou pedante falar desse modo? Grata. Maíra F. — São 
Paulo - Minha cara Maíra: estranho raciocínio esse teu: o fato do sufixo -aria designar “lugar” não impede que -eria 
(aliás, uma variante do mesmo sufixo) faça o mesmo! Essas duas formas aparecem como opções em dezenas de palavras 
de nosso idioma: leiteria, leitaria; lavanderia, lavandaria; joalheria, joalharia; etc. A escolha é pessoal (geralmente, 
determinada também pelos hábitos da região onde vive o falante); no entanto, nota-se, no Brasil, uma acentuada 
preferência por -eria quando o sufixo se liga a um substantivo que tem E como vogal temática: leiteria, sorveteria, 
uisqueria, joalheria, engraxateria. Se disseres sorvetaria — mesmo sendo uma forma lícita, registrada nos dicionários 
—, vais soar como o ET de Varginha. É a velha distinção entre o que é certo e o que é adequado. Abraço. Prof. Moreno 
in: http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2009/05/08/sorvetaria/ 
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O sufixo -eria não aparece nem em Cunha – Cintra (2005), nem em Vilela (1994), 

como também não figura na lista que cobre a maior parte dos sufixos disponíveis no português 

(europeu), apresentada em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 966-967). Este sufixo falta 

também no quadro dos sufixos de nominalização publicado por Villalva (2008: 123). Nos 

dicionários de Portugal por mim consultados, relativamente ao sufixo -eria encontra-se o 

seguinte:  

– no  DLPC ele aparece como ‘elemento de formação’, o que não é elucidativo, porque 

neste dicionário todos os sufixos aparecem com esta designação; 

– no Priberam a presença dos sufixos é arbitrária. Figuram nele por exemplo os sufixos 

-ada e -ismo, mas não aperecem lá nem o sufixo -aria nem -eria;   

– na variante impressa do Universal19, no capítulo Prefixos, Sufixos e Elementos de 

Formação figuram os sufixos, mas não se encontra o sufixo -eria;  

– na Infopédia figuram os sufixos, mas o sufixo -eria falta. 

O sufixo -eria não se considera como tal no PE, como se pode ler numa página 

portuguesa na Internet dedicada às dúvidas acerca da língua portuguesa20.  

 Os dados relativos às palavras terminadas em -eria nos dois dicionários inversos da 

língua portuguesa por mim conhecidos (Wolf 1971 e d’Andrade 1993) parecem indicar que o 

primeiro se baseou tanto no português europeu como no do Brasil e o segundo refere-se ao PE. 

Prova disso são as palavras carroceria, bilheteria, sorveteria e bijuteria, correntes no PB e 

ausentes da segunda obra. Na obra de Wolf (1971) encontram-se 5 palavras formadas com o 

sufixo -eria, na de d’Andrade (1993) o número dessas palavras é 7, havendo coincidências 

entre as duas obras21.  

 Procurei as palavras terminadas em -eria nos dois dicionários em CD-ROM, Universal 

(Portugal) e Houaiss (Brasil) e o seu número difere muito. Com esta terminação22 no 

dicionário de Portugal encontram-se 32 palavras e no Houaiss o seu número é 102. Este último 

                                                 
19Dicionário Universal da Língua Portuguesa, Texto Editora, Lisboa, 1995 
20Palavras terminadas em -aria / -eria [Pergunta] Em que condições se usa -aria ou -eria nas palavras formadas: 
barbarismos? Neologismos: formação incorrecta das palavras. Ex. alfaiataria nunca poder ser alfaiateria? Questão: 
quando é que uma palavra termina em -aria e quais a condições em que é mais correcto o uso de -eria?? Teresa 
Conceição Martinho :: Portugal [Resposta] Das terminações -aria e -eria, apenas -aria é sufixo. A terminação eria é 
uma terminação como outra qualquer: como col, em caracol, como pel, em papel, como sa, em mesa, etc. É, portanto, 
asneira dizer livreria, papeleria, leiteria, etc. Não há, em português, o sufixo eria. Não há, portanto, sufixo em palavras 
como galeria, correria, bateria, histeria, difteria, etc. E são poucas as palavras com esta terminação. J.N.H. :: 
09/06/1999 in: http://www.ciberduvidas.pt/pergunta.php?id=4165 
21As 5 palavras com o sufixo -eria em Wolf (1971: 74) são as seguintes (em ordem da sua aparição): sobranceria, 
cristaleria, grosseria, bilheteria e sorveteria. Em d’Andrade (1996: 85) encontramos as seguintes 7 palavras com o 
mesmo sufixo: sobranceria, selvageria, cristaleria, toleria, grosseria, reveria e vozeria.  
22Este é o termo correcto neste caso, onde junto com palavras formadas com o sufixo -eria encontramos vários exemplos 
para outros tipos de formações, como por exemplo: dotienenteria (dotien + enteria), gonomeria (gono + meria) e 
isomeria (isómero + ia). 
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número – com a excepção das 4 palavras seguintes: anisomeria, ganaderia, reveria e sageria 

ou sageira – engloba as palavras presentes no Universal.  

Vou agora examinar os substantivos que figuram no Houaiss formados de substantivos 

com o sufixo -eria ou importados de outras línguas. (O número total destas palavras é 65, mas 

duas (esnoberia /de esnobe/ e nurseria /de nursery (ingl.)/) não podem ser examinadas porque 

nas páginas de Portugal da Internet nenhum membro do “par” eventual aparece.)   

Neste exame procuro ver a existência ou falta – no iAulete e no Priberam – do 

respectivo par formado com o sufixo -aria e também a frequência de ambas as formas no PB e 

no PE. (Os dados da primeira linha referem-se ao PB e os da segunda linha ao PE.) Entre as 

formas derivadas apresento em itálico as formas não atestadas pelos dicionários mencionados. 

Nas últimas quatro colunas indico com uma cifra 1 a forma que obteve maior frequência nas 

páginas do Brasil e nas de Portugal da Internet respectivamente. Na minha lista não constam as 

palavras que os dicionários identificam sendo de origem controversa ou obscura, nem aquelas 

em cuja formação não participa o sufixo -eria23.   

Para ser mais claro, divido os substantivos em questão em 3 grupos, por sua vez 

subdivididos em dois subgrupos onde A) junta as formações cuja palavra base é importada e B) 

reúne as formações com palavra base portuguesa. No primeiro grupo figuram os pares de 

substantivos que tanto no PB como no PE no uso são mais frequentes com o sufixo -eria. No 

segundo grupo aparecem aqueles que em ambos os casos são mais frequentes com o sufixo 

-aria. E por fim, o terceiro grupo apresenta os pares no caso dos quais no PB se usa mais a 

forma com o sufixo -eria e no PE a com o sufixo -aria. Não encontrei nenhum exemplo para o 

caso contrário, ou seja a forma com -aria no PB ter o seu par no PE com o sufixo -eria. 

 

Grupo 1. (PB e PE = -eria) (29 pares) 
A) Formações com palavra base importada (15 pares) 
 

-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  
-aria / -eria 

B P B P 

batterie (fr.) + 
- 

+ 
+ 

bataria / bateria 1.310 / (uma) 989.000 
3.400 / (uma) 111.000 

0 0 1 1 

bijouterie (fr.) + 
+ 

+ 
+ 

bijutaria / bijuteria 3.390 / 343.000  
49.900 / 166.000 

0 0 1 1 

clicherie (fr.) - 
- 

+ 
- 

clicharia / clicheria  2 / 9.010  
0 / 12 

0 0 1 1 

coquetterie (fr.) + 
- 

+ 
- 

coquetaria / coqueteria  174 / 622 
16 / 114 

0 0 1 1 

créperie (fr.) - 
- 

+ 
- 

creparia / creperia 468 / 30.600 
668 / 851 

0 0 1 1 

                                                 
23O número total destas palavras é 37. 
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escroquerie (fr.) - 
- 

- 
- 

escrocaria / escroqueria* 
*forma presente no Houaiss 

0 / 980 
0 / 135 

0 0 1 1 

scuderie (it.) + 
- 

+ 
- 

escudaria / escuderia 578 / 35.800 
314 / 6.800  

0 0 1 1 

galleria (it.)  + 
+ 

+ 
+ 

galaria / galeria 2.650 / 3.780.000 
1.520 / 1.860.000   

0 0 1 1 

gentilhommerie (fr.) - 
- 

- 
- 

gentil-homaria /gentil-homeria* 
(*presente no Houaiss) 

0 / 2 
0 / 1 

0 0 1 1 

jacquerie (fr.) - 
- 

+ 
- 

jacaria* / jaqueria 
*sobrenome 

67 / 170 
1 / 2  

0 0 1 1 

lamasérie (fr.) + 
- 

- 
- 

lamasaria / lamaseria* 
*forma presente no Houaiss 

81 / 110 
0 / 7 

0 0 1 1 

lutherie (fr.) - 
- 

+ 
- 

lutaria* / luteria  
*verbo lutar 

(a) 7 / 3.030 
5 / 68 

0 0 1 1 

minuterie (fr.) - 
- 

+ 
- 

minutaria / minuteria 252 / 53.700 
9 / 255 

0 0 1 1 

pulpería (plat.) - 
- 

+ 
br 

pulparia / pulperia 2 / 821 
1 / 60 

0 0 1 1 

rôtisserie (fr.) - 
- 

+ 
- 

rotissaria / rotisseria 393 / 20.900 
0 / 175 

0 0 1 1 

 

Os 15 pares acima reunidos, segundo a frequência do seu uso, e quanto à primeira 

vogal do seu sufixo (e) correspondem na sua forma à da sua palavra base importada.   

 
B) Formações com palavra base portuguesa (14 pares) 
 

-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  
-aria / -eria 

B P B P 

amido + 
- 

+ 
br 

amidaria / amideria 52 / 267 
1 / 4 

0 0 1 1 

bilhete - 
- 

+ 
- 

bilhetaria / bilheteria 
(no PE: bilheteira: 143.000) 

555 / 462.000 
42 / 523.000  

0 0 1 1 

carniça + 
+ 

+ 
- 

carniçaria / carniceria 1.340 / 5.530 
158 / 163 

0 0 1 1 

chope  + 
- 

+ 
- 

choparia / choperia 3.360 / 129.000 
4 / 129 

0 0 1 1 

coque (de coke 
(ingl.))  

coco 
- 

+ 
- 

cocaria / coqueria 387 / 5.260 
175 / 257 

0 0 1 1 

ebanista + 
- 

+ 
- 

ebanistaria / ebanisteria 89 / 197 
3 / 932 

0 0 1 1 

encanto - 
- 

- 
- 

encantaria / encanteria* 
*forma presente no Houaiss  

(uma) 37 / 2.750 
0 / 217 

0 0 1 1 

grosso + 
+ 

+ 
+ 

grossaria / grosseria 508 / 45.200 
156 / 2.460 

0 0 1 1 

lamba(da) - 
- 

+ 
- 

lambadaria / lambateria 1 / 781 
0 / 5  

0 0 1 1 

mamposta - 
+ 

+ 
- 

mampostaria / mamposteria 50 / 114 
4 / 67 

0 0 1 1 

sobranc(eiro) + 
+ 

+ 
+ 

sobrançaria / sobranceria 699 / 1.040 
93 / 3.640  

0 0 1 1 
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sorvete + 
- 

+ 
+ 

sorvetaria / sorveteria 1.180 / 302.000 
241 / 824 

0 0 1 1 

uísque - 
- 

+ 
- 

uiscaria / uisqueria 93 / 1.650 
0 / 9 

0 0 1 1 

voz + 
+ 

+ 
+ 

vozaria / vozeria 100 / 1.950 
7 / 98 

0 0 1 1 

 
 Segundo os dados reunidos na tabela acima, a terminação da palavra base não parece 

determinar a escolha do sufixo. A distribuição das terminações da palavra base, por ordem 

decrescente é a seguinte: e =  36% ; a = 28,5% ; o = 21,5% ; consoante = 14%. 

 

Grupo 2. (PB e PE = -aria) (20 pares) 
A) Formações com palavra base importada (5 pares) 

-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  
-aria / -eria 

B P B P 

altanería (esp.) + 
+ 

+ 
- 

altanaria / altaneria 1.130 / 279 
575 / 131 

1 1 0 0 

artillerie (fr.) + 
+ 

- 
- 

artilharia / artilheria* 
*forma presente no Houaiss  

162.000 / 1.500 
40.100 / 1.110 

1 1 0 0 

charcuterie (fr.) + 
+ 

- 
- 

charcutaria / charcuteria* 
*forma presente no Houaiss 

1.140 / 321 
55.300 / 178 

1 1 0 0 

hotellerie (fr.) + 
- 

- 
- 

hotelaria / hoteleria* 
*forma presente no Houaiss 

454.000 / 1.540 
497.000 / 865 

1 1 0 0 

volatería (esp.) + 
+ 

- 
- 

volataria / volateria* 
*forma presente no Houaiss 

549 / 108 
122 / 35 

1 1 0 0 

As formações acima reunidas, segundo a sua frequência, apresentam mudança na vogal 

do sufixo da palavra base importada de e a a.    

 

B) Formações com palavra base portuguesa (15 pares) 
-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  

-aria / -eria 
B P B P 

bargante  + 
+ 

- 
- 

bargantaria / barganteria* 
*forma presente no Houaiss 

143 / 106 
34 / 0 

1 1 0 0 

bisbilhot(eiro) + 
- 

- 
- 

bisbilhotaria / bisbilhoteria* 
*forma presente no Houaiss 

196 / 174 
2 / 1 

1 1 0 0 

biscoito / biscouto +/ + 
+/ + 

- / - 
- / - 

biscoi- / biscoutaria// biscoi- / 
biscouteria* (*Houaiss) 

1.350 / 118 // 480 / 2 
7.430 / 3 // 7 / 0 

1 1 0 0 

cavalo + 
+ 

- 
- 

cavalaria / cavaleria* 
*forma presente no Houaiss 

140.000 / 471 
27.800 / 411 

1 1 0 0 

engraxate + 
- 

- 
- 

engraxataria / engraxateria* 
*forma presente no Houaiss  

2.790 / 172 
9 / 0 

1 1 0 0 

galante + 
+ 

+ 
+ 

galantaria / galanteria  2.150 / 2.020 
584 / 494 

1 1 0 0 

gaúcho + 
- 

+ 
- 

gaucharia / gaucheria  404 / 338 
3 / 0 

1 1 0 0 

glutão + 
+ 

+ 
+ 

glutonaria / glutoneria 2.000 / 908 
286 / 8 

1 1 0 0 

infante + 
+ 

+ 
+ 

infantaria / infanteria 91.900 / 936 
51.500 / 374 

1 1 0 0 
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ladra + 
+ 

- 
- 

ladraria / ladreria*  
*forma presente no Houaiss 

336 / 84 
39 / 1 

1 1 0 0 

órgão - 
- 

- 
- 

organaria / organeria* 
*forma presente no Houaiss 

138 / 17 
664 / 2  

1 1 0 0 

pedante + 
+ 

+ 
- 

pedantaria / pedanteria 317 / 261 
302 / 86 

1 1 0 0 

poltrão + 
+ 

- 
- 

poltronaria / poltroneria* 
*forma presente no Houaiss 

426 / 163 
38 / 9 

1 1 0 0 

rancho + 
+ 

+ 
- 

rancharia / rancheria* 
*ranchería (esp.) (Houaiss) 

315.000 / 210 
428 / 152 

1 1 0 0 

toldo + 
- 

+ 
- 

toldaria / tolderia  444 / 132 
15 / 4 

1 1 0 0 

 
  

Nos substantivos apresentados na tabela acima, a distribuição das terminações da 

palavra base, por ordem decrescente é a seguinte: e =  33,5% ; o = 33,5% ; ão = 20% ; a = 

6,5% ; consoante = 6,5%. 

 
Grupo 3. (PB = -eria e PE = -aria) (14 pares) 

A) Formações com palavra base importada (6 pares) 

-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  
-aria / -eria 

B P B P 

bonbonnerie (fr.) - 
- 

+ 
- 

bombonaria / bomboneria  4 / 134 
1.900 / 182 

0 1 1 0 

carrosserie (fr.) + 
+ 

+ 
+ 

carroçaria / carroceria 
 

38.800 / 478.000 
275.000 / 17.800  

0 1 1 0 

joaillerie (fr.) + 
+ 

+ 
- 

joalharia / joalheria 12.600 / 479.000 
231.000 / 10.200 

0 1 1 0 

lavanderie (fr.) + 
+ 

+ 
- 

lavandaria / lavanderia 105.000 / 1.180.000 
738.000 / 37.200 

0 1 1 0 

lotteria (it.) + 
+ 

+ 
+ 

lotaria / loteria 2.900 / 458.000 
68.400 / 4.330 

0 1 1 0 

pelleterie (fr.) + 
- 

+ 
- 

peletaria / peleteria 274 / 3.540 
302 / 163 

0 1 1 0 

 

No caso das formações da tabela acima, o uso no PE muda a vogal do sufixo da palavra 

base importada de e a a, enquanto esta modificação não ocorre no PB.   

 

B) Formações com palavra base portuguesa (8 pares) 
-aria -eria palavra base -aria -eria  formas derivadas NET 01/2011  

-aria / -eria 
B P B P 

almocreve + 
+ 

+ 
- 

almocrevaria / almocreveria  97 / 100 
45 / 5 

0 1 1 0 

café (Houaiss)  
cafetería (esp.) (Prib.) 

- 
+ 

+ 
+ 

cafetaria / cafeteria* 
*caféterie (fr.) (iAulete)  

3.890 / 228.000 
94.800 / 14.800 

0 1 1 0 

cristal - 
- 

- 
- 

cristalaria / cristaleria* 
*forma presente no Houaiss 

1.340 / 10.900 
4.640 / 162 

0 1 1 0 
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leite + 
+ 

+ 
+ 

leitaria / leiteria  4.850 / 9.070 
28.900 / 1.050 

0 1 1 0 

pele + 
+ 

+ 
- 

pelaria / peleria 1.130 / 4.560 
621 / 0  

0 1 1 0 

selvag(em) + 
+ 

+ 
+ 

selvajaria / selvageria 3.210 / 26.400 
7.170 / 701  

0 1 1 0 

*serralh- + 
+ 

+ 
- 

serralharia / serralheria 8.620 / 324.000 
126.000 / 3.190 

0 1 1 0 

talabarte + 
- 

+ 
- 

talabartaria / talabarteria 141 / 181  
7 / 1 

0 1 1 0 

  

Quanto à frequência dos sufixos -aria e -eria, as 63 palavras estudadas deram o 

resultado seguinte: 

 -aria -eria 

Brasil 20 43 

Portugal 34 29 

   

Estes números parecem indicar que no PB se usa mais o sufixo -eria e em Portugal o sufixo 

-aria. 

Na recolha de Sandmann (1996: 36) figuram 2 substantivos derivados de substantivos 

com o sufixo -aria, um deles é dicionarizado24, mas o sufixo -eria não figura na sua recolha.  

 

(baixo PB + / PE +) → baixaria (br): ‘Gír. 1. ato vil, reles, baixo 2. situação dele decorrente’ (PE: br) 

(Brasil: 131.000 / 176.000; Portugal: 2.770 / 5.070) iAulete: Só tem baixaria nesse programa de 
TV. 
 Esta formação tem como palavra base o substantivo baixo ‘ação e/ou palavra 

impensada, inoportuna, desastrada; gafe, mancada, fora’ (Houaiss). A busca na Internet 

repetiu-se, mas desta vez completando a palavra com o artigo indefinido, para o motor de 

busca não encontrar as formas conjugadas no condicional simples do verbo baixar na primeira 

e terceira pessoas do singular. Os resultados assim obtidos (uma baixaria → Brasil: 14.500; 

Portugal: 215)25 também confirmam que se trata duma formação brasileira. 

 
(bilhete PB + / PE +) → bilheteria26 (br): ‘lugar onde se vendem bilhetes’ (1938) (Brasil: 572.000 / 
639.000; Portugal: 3.190 / 92.000) 
 Esta formação, muito frequente nas páginas brasileiras, e com uma surpreendente 

frequência elevada em Janeiro de 2010 nas páginas portuguesas, tem a sua variante bilheteira, 

mais usada em Portugal (Brasil: 2.860; Portugal: 109.000)27.  

                                                 
24A formação já dicionarizada é ferramentaria. 
25Busca de 09/08/2010. 
26Villar 1989, 176, bilheteira. 
27Busca de 27/17/2010. 
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(borracha PB + / PE +) → borracharia: ‘loja de borracheiro’ (Brasil: 434.000 / 475.000; Portugal: 
308 / 536) 

 Esta palavra insere-se na acepção b), e o seu equivalente no PE, segundo Villar (1989: 

179), é a perífrase casa de pneus, cuja busca na Internet (Brasil: 30.800; Portugal: 21.400)28 

atesta esta diferença.   

 

(gaúcho PB + / PE + br) → gaucharia (br): ‘ação própria de gaúcho; gauchada’ (Brasil: 183 / 330; 
Portugal: 3 / 2) 

 Esta palavra faz parte da acepção d). A sua frequência relativamente baixa nas páginas 

brasileiras da Internet talvez se possa explicar pela presença muito mais elevada do seu 

sinónimo gauchada, visto há pouco.  

 

(mármore PB + / PE +) → marmoraria29: ‘estabelecimento onde se fazem trabalhos em mármore’ 
(1925) (Brasil: 376.000 / 363.000; Portugal: 361 / 528) 

 Esta formação inclui-se na acepção b), e segundo os resultados da busca na Internet, é 

uma criação brasileira frequente. 

 

(móvel PB + / PE +) → movelaria: ‘estabelecimento onde se vendem móveis’ (PE: br) (Brasil: 
111.000 / 70.200; Portugal: 77 / 58) 

 Esta palavra é outro exemplo para a acepção b). O seu conteúdo pode ser expresso pela 

perífrase loja de móveis, cuja busca na Internet (Brasil: 244.000; Portugal: 8.670)30 deixa crer 

que mesmo no PB se usa essa forma analítica. 

 

3.2.1.1.7. -ário (4)  
 O sufixo -ário pode exprimir (segundo Lopes 2003: 55-56): 

a) ‘conjunto’ vocabulário = o conjunto das palavras de uma língua; 

b) ‘lugar’: vestiário = compartimento nas casas onde as pessoas que chegam da rua guardam, 

momentaneamente, casacos, chapéus, sobretudos, etc.; 

c) ‘profissional’ bancário = funcionário de banco, ou de casa bancária; 

d) ‘paciente (ou executor31)’: mandatário = quem foi mandado (executor de ordens ou 

mandatos). 

Na recolha de Sandmann (1996: 36) aparecem 3 substantivos derivados de substantivos 

com o sufixo -ário, todos eles já dicionarizados32. 

 

                                                 
28Busca de 04/09/2010. 
29O substantivo marmoraria já figura no Priberam. 30/01/2011. 
30Busca de 27/07/2010. 
31Informação recolhida e acrescentada do Aurélio.  
32As 3 formações já dicionarizadas são as seguintes: bastonário, eletricitário e metroviário.   
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(indústria PB + / PE +) → industriário: ‘operário que trabalha na indústria’ (PE: br) (1946) 
(Brasil: 86.300 / 30.100; Portugal: 80 / 57) 

 Esta formação insere-se na acepção c), e a sua elevada frequência nas páginas 

brasileiras da Internet prova que é uma criação brasileira. 

 

(orquídea PB + / PE +) → orquidário (br): ‘viveiro para orquídeas’ (sXX) (Brasil: 52.600 / 
55.900; Portugal: 337 / 250) 

 Esta palavra, representante da acepção b), é uma formação brasileira segundo os 

resultados da busca na Internet e também pelo seu significado, em que exprime o nome dum 

lugar pouco frequente em Portugal. 

 
(peculato PB + / PE +) → peculatário: ‘o que comete peculato’ (Brasil: 342 / 683; Portugal: 6 / 4) 

 No caso desta formação trata-se de uma pessoa que comete um crime – peculato ‘delito 

praticado pelo funcionário público que, tendo, em razão do cargo, a posse de dinheiro, valor, 

ou qualquer outro móvel, público ou particular, deles se apropria, ou os desvia, em proveito 

próprio ou alheio, ou que, embora não tenha posse desses bens, os subtrai ou concorre para que 

sejam subtraídos, usando das facilidades que seu cargo proporciona’ (Aurélio) –, ou seja aquele 

que o executa, por isso esta palavra se inclui na acepção d). Os resultados da busca na Internet 

parecem sugerir que se trata duma palavra pouco usada, talvez dum termo técnico. 

 

(previdência PB + / PE +) → previdenciário: ‘funcionário de instituto de previdência’ (Brasil: 
1.650.000 / 1.720.000; Portugal: 1.030 / 1.230) 

 Esta formação muito frequente no PB faz parte da acepção c), e sintetiza a ideia que no 

PE se exprime por uma perífrase. 

 

3.2.1.1.8. -edo (1) 
 O sufixo -edo pode exprimir (segundo Lopes 2003: 55) ‘conjunto’: arvoredo = 

aglomeração de árvores. Em Cunha – Cintra (2005: 96) encontra-se ainda a ideia de ‘lugar 

onde crescem vegetais’.  

 

(vargem PB + / PE +) → vargedo: ‘conjunto de vargens’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 9.280 / 6.670; 
Portugal: 6 / 9) 

 Os resultados da busca na Internet demonstram que se trata duma formação mais 

frequente no PB. 

 

3.2.1.1.9. -eiro, -eira (50) 
 O sufixo -eiro (-eira) pode exprimir (segundo Lopes 2003: 58): 

a) ‘profissional’: padeiro = profissional que faz pão; 

b) ‘árvore ou arbusto’: mamoeiro = árvore do mamão; 

c) ‘conjunto’: braseiro = conjunto de brasas; 
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d) ‘lugar ou recipiente’: açucareiro = recipiente para açúcar; 

e) ‘objeto’: pipoqueira = objeto para fazer pipoca. 

Além disso, o autor menciona também ‘originário’: brasileiro = originário do Brasil e 

‘adjetivo’: desordeiro = adjetivo de desordem, mas estas formações serão tratadas na parte dos 

adjectivos. 

 Em Cunha – Cintra (2005: 96) encontra-se ainda a ideia de ‘intensidade, aumento’, que 

indicarei com um f). 

 Basílio (2008: 74-75) apresenta a formação dos nomes de agentes denominais com o 

sufixo -eiro, onde os indivíduos praticantes duma profissão são denotados pelo objecto 

caracterizador da sua actividade típica. Entre os exemplos por ela citados aparece a formação 

roqueiro, que faz parte da minha recolha também. 

 Villalva (2000: 158-166) descreve a relação particular que se pode estabelecer entre os 

sufixos -eiro (-eira) ‘nomen agentis’ e -aria ‘lugar de produção / venda de N’ (fenómeno 

também referido em Vilela 1994: 77). Ao apresentar as formações com o sufixo -eiro (-eira), 

para além das acima já referidas, ela menciona também os nomes que designam ‘resultado de 

acções ou estados’, a que dá como exemplo as formações asneira, bandalheira, bebedeira, 

canseira, cegueira, ladroeira, maroteira e pasmaceira. Indicarei este grupo com a letra g). 

  Num estudo dedicado à análise das formas X-eiro no português do Brasil, os autores 

Gonçalves, Carlos Andrade V. - Yakovenco, Lilian Coutinho e Costa, Raquel G. 

Romankevicius (1998) classificam estas formas em 6 grupos, que são os seguintes: 

 a) agentivos com base substantiva que indicam um elemento caracterizado a partir do 

objecto que produz, conserta ou negocia, e também as formações em X-eiro, que indicam o 

lugar onde o agente trabalha. Neste grupo o resultado é sempre um substantivo. (p.ex.: padeiro, 

sapateiro, doleiro, bengaleiro);  

b) agentivos com base substantiva, que caracterizam um ser por uma actividade que 

aprecia e/ou pratica habitual ou eventualmente. O resultado pode ser um substantivo, mas 

também um adjectivo (p.ex.: sambeiro);  

c) locativos (recipientes) com base substantiva, para caracterizar o lugar onde se guarda 

e/ou deposita algo (p.ex.: cinzeiro, roupeiro);  

d) nomes de árvores ou arbustos, formados do nome da fruta ou da flor produzida, onde 

o resultado é um substantivo (p.ex.: pessegueiro);  

e) formações X-eiro, com base substantiva mas onde o resultado é um adjectivo, 

parafraseáveis como “que tem a qualidade de X” (p.ex:. verdadeiro);  
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f) formações X-eiro com base substantiva, onde o resultado é também um substantivo, 

que se caracteriza pelo acúmulo, excesso ou intensidade da base (p.ex.: aguaceiro) ou 

formações em -eiro (ou algumas em -eira) que nomeiam lugares a partir de suas características 

topográficas e/ou geológicas (p.ex.: despenhadeiro, ribanceira). 

Na recolha de Sandmann (1996: 37), aparecem as duas variantes do mesmo sufixo 

separadamente. Com o sufixo -eira o autor recolheu uma formação nova (coqueira) que não é 

dicionarizada. Das 11 formações substantivais recolhidas com o sufixo -eiro, 10 são 

dicionarizadas33.  

Dado que no total recolhi 50 formações com este sufixo, parece mais lógico agrupá-las 

segundo o seu significado, na ordem acima indicada. 

 

a) ‘profissional’ (33) 
(bangüê PB + / PE + br) → bangüezeiro (br): ‘dono de bangüê’ (PE: br) (a1958) (Brasil: 321 / 75; 
Portugal: 0 / 1) 

 Bangüê significa ‘(br) sm. 1. padiola de cipós trançados na qual se leva à bagaceira o 

bagaço verde da moenda 2. o conjunto da fornalha e das três tachas sobre ela, nos engenhos de 

açúcar 3. propriedade agrícola com canaviais e engenho de açúcar primitivo, anterior à usina’ 

(Miniaurélio). Este tipo de propriedade não existe em Portugal, como também não há pessoas 

que a possuam. Assim se percebe que aqui se trata duma formação especificamente brasileira. 

A ocupação liga-se aqui ao objecto do trabalho – o bangüê. 

 

(boiada PB + / PE +) → boiadeiro: ‘1. tocador de boiada 2. (br) comprador de gado para revenda’ 
(PE: br) (1836) (Brasil: 184.000 / 210.000; Portugal: 1.100 / 1.440) 

 Formação com a palavra base boiada que significa o objecto do trabalho. Palavra com 

elevada e crescente frequência nas páginas brasileiras, e modestamente presente nas de 

Portugal. 

 

(cabine PB + / PE +) → cabineiro (br): ‘1. vigia ou atendente de cabina 2. ascensorista’ (1913) 
(Brasil: 2.340 / 2.510; Portugal: 5 / 7)  

 Palavra praticamente ausente do PE. Segundo a busca na Internet, o seu sinónimo 

ascensorista (Brasil: 41.400; Portugal: 483)34 parece ser mais usado no Brasil também. 

 

(caminhão PB + / PE +) → caminhoneiro35: ‘motorista profissional de caminhão’ (Brasil: 254.000 
/ 257.000; Portugal: 1.530 / 1.180) 

 Embora a palavra base desta formação caminhão também exista no PE, a forma mais 

usada é camião, e a denominação do seu condutor é camionista. A busca desta última palavra 
                                                 
33As 10 formações dicionarizadas são as seguintes: baloeiro, caminhoneiro, canavieiro, cegonheiro, farofeiro, grafiteiro, 
roqueiro, caroneiro, motoqueiro. O autor menciona também a formação deverbal (!) atoladeiro que aparece com a 
explicação ‘o mesmo que atoleiro’ no Houaiss, com a datação de 1659.  
34Busca de 27/07/2010. 
35Villar 1989, 186, camionista. 
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na Internet (Brasil: 2.710; Portugal: 25.600)36 reforça que existe uma distribuição destes dois 

nomes de profissão entre os dois países. Tanto em caminhoneiro como em camionista o 

alomorfe -ão foi substituído por -on- (como em balão: balonista ou baloneiro).  

 

(cangaço PB + / PE + br) → cangaceiro (br): ‘bandido que agia no interior nordestino, e que 
andava sempre fortemente armado; cabra’ (PE: br) (1899) (Brasil: 59.700 / 74.000; Portugal: 948 / 765) 

 A palavra base desta formação é cangaço ‘conjunto de armas conduzidas por malfeitor’ 

(Houaiss), que denomina o “instrumento de trabalho” do bandido. É uma formação 

historicamente brasileira, e como tal pode aparecer em textos históricos, o que explica a sua 

presença relativamente notável nas páginas de Portugal. 

 

(capim PB + / PE +) → capineiro (br): ‘trabalhador que capina’ (PE: br) (1836) (Brasil: 4.860 / 
2.010; Portugal: 9 / 28) 
 Embora na explicação do Miniaurélio acima citada apareça o verbo capinar, segundo 

todos os 4 dicionários brasileiros consultados que referem a etimologia das palavras (Aurélio, 

Houaiss, Michaelis e iAulete), o vocábulo que serviu de base a esta formação é o substantivo 

capim. Esta formação está pouco presente nas páginas portuguesas da Internet. 

 

(capote PB + / PE +) → capoteiro (br): ‘o que faz e/ou conserta capotas de automóveis’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: 9.470 / 29.800; Portugal: 110 / 109) 
 Formação com elevada e crescente frequência nas páginas brasileiras da Internet e 

pouco representada nas de Portugal. 

 
(chácara PB + / PE + br) → chacareiro (br): ‘dono ou administrador de chácara’ (PE: br) (1899) 
(Brasil: 13.100 / 25.900; Portugal: 81 / 70) 

 A palavra base desta formação, chácara ‘(br) propriedade rural voltada para a 

avicultura, a pequena criação de animais, o plantio de frutas, legumes etc.’ (Houaiss, 1.a 

acepção), refere-se à realidade brasileira, tal como a própria palavra chacareiro, que é uma 

formação brasileira. 

 
(churrasco PB + / PE +) → churrasqueiro: ‘cozinheiro especialista em churrasco’ (Brasil: 99.900 / 
171.000; Portugal: 4.920 / 3.960) 

 O churrasco37 ‘porção de carne, ou pequeno animal, sem tempero, assados geralmente 

ao calor da brasa, em espeto ou sobre grelha’ (palavra proveniente do espanhol platino) 

(Aurélio) é uma especialidade brasileira, mas que ganha terreno em Portugal também. A 

frequência bastante elevada da formação churrasqueiro nas páginas portuguesas da Internet 

comprova isso. 

                                                 
36Busca de 27/07/2010. 
37O nome do restaurante especializado nesta comida é churrascaria, o que corresponde à relação estudada por Vilela e 
também por Villalva entre os nomes de actividades designados com o sufixo -eiro e os nomes do lugar da sua respectiva 
realização designados com o sufixo -aria. 



51 

 

(dólar PB + / PE +) → doleiro: ‘aquele que comercia ilegalmente com dólar ou com qualquer 
moeda estrangeira’ (PE: br) (c1970) (Brasil: 26.600 / 24.000; Portugal: 168 / 124) 
 Esta formação atesta a realidade brasileira. É interessante notar que a palavra base 

dólar se encurta ao receber o sufixo -eiro, encurtamento que não se repete nas outras 

formações com a mesma palavra base (dolarismo, dolarização, dolarizar).  

 

(grimpa PB + / PE +) → garimpeiro (br): ‘1. o que anda à cata de metais e pedras preciosas 2. o 
que trabalha nas lavras diamantinas 3. faiscador’ (PE: br) (1836) (Brasil: 53.900 / 65.600; Portugal: 
2.400 / 1.210) 
 Segundo a explicação etimológica do Houaiss, esta palavra é a “forma epentética de 

grimpeiro, derivado de grimpa + -eiro; o termo garimpeiro surge na época da exploração do 

ouro e diamantes em Minas Gerais, nos sXVII-XVIII; os garimpeiros se embrenhavam nas 

grimpas das serras à procura de pedras preciosas e de ouro ou para fugir à perseguição das 

autoridades.” Por isso aqui trata-se duma palavra histórica brasileira, o que pode explicar a sua 

presença relativamente elevada nas páginas portuguesas da Internet. 

 
(gol PB + / PE -) → goleiro38 (br): ‘Fut. jogador que defende o gol; arqueiro’ (PE: br) (1944) 
(Brasil: 1.450.000 / 1.370.000; Portugal: 17.400 / 18.000) 

 O equivalente da formação goleiro em Portugal é guarda-redes, cuja busca na Internet 

(Brasil: 2.730; Portugal: 489.000)39 confirma este facto. A elevada frequência de goleiro nas 

páginas de Portugal pode explicar-se talvez pela infiltração desta palavra no PE. 

 
(grilo PB + / PE +) → grileiro40 (br): ‘indivíduo que se apossa de terras alheias mediante falsas 
escrituras de propriedade’ (PE: br) (sXIX) (Brasil: 10.900 / 25.200; Portugal: 2.020 / 4.900) 

 Esta é uma formação histórica brasileira, o que talvez possa explicar a sua presença 

relativamente elevada nas páginas portuguesas da Internet. 

 
(lajota PB + / PE + br) → lajoteiro: ‘assentador de lajotas’ (Brasil: 568 / 1.030; Portugal: 0 / 0) 

 Para além do Miniaurélio, esta formação só aparece no iAulete, e tem uma frequência 

muito pequena nas páginas do Brasil, faltando totalmente das de Portugal. 

 
(maconha PB + / PE + br) → maconheiro (br): ‘vendedor e/ou fumante de maconha’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: 32.000 / 31.500; Portugal: 2.320 / 1.450) 

 Na classificação gramatical desta palavra encontram-se duas versões: é substantivo 

segundo o Miniaurélio, o Aurélio e o Michaelis. O Houaiss e o iAulete classificam-na, na sua 

primeira acepção, como adjectivo, e na segunda como substantivo. Fiquei na classificação de 

                                                 
38Villar 1989, 230, guarda-meta, guarda-rede. 
39Busca de 27/07/2010. 
40Villar 1989, 231. 
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substantivo. A palavra base maconha41 ‘1. cânhamo-indiano 2. haxixe’ (Priberam) designa o 

“objecto” com que se pratica esta “ocupação”. A frequência relativamente elevada desta 

formação nas páginas de Portugal explica-se talvez por o uso de drogas difundir sobretudo nas 

gerações novas, cujos membros são ao mesmo tempo os utilizadores mais constantes da 

Internet.   

 
(marmita PB + / PE +) → marmiteiro (br): ‘empregado que entrega marmita em domicílio’ (PE: 
br) (sXX) (Brasil: 29.600 / 39.500; Portugal: 53 / 38) 

 Aqui se trata duma profissão que não existe em Portugal, ou se existe não tem esse 

nome, o que se verifica pela presença mínima desta formação nas páginas portuguesas da 

Internet. 

 

(marketing (ingl.) PB: - / PE: -) → marqueteiro: ‘Pop. profissional de marketing’ (Brasil: 40.900 / 
49.900; Portugal: 200 / 275) 

 Esta formação é interessante, por ter uma palavra base de origem inglesa, e por outro 

porque antes de se lhe juntar o sufixo -eiro, a mesma foi encurtada (cortou-se-lhe o sufixo 

-ing). Ao lado desta forma, e com a mesma palavra base, segundo um artigo relativo ao PB 

encontrado na Internet42, no PB existe a forma marquetista também, porém ainda não 

dicionarizada e cuja presença nas páginas da Internet (Brasil: 178; Portugal: 0)43 parece indicar 

que é muito menos aceite do que a forma marqueteiro.   

 

(marreta PB + / PE +) → marreteiro: ‘1. operário que trabalha com marreta 2. (br) vendedor 
ambulante’ (PE: br) (Brasil: 8.330 / 5.520; Portugal: 91 / 159) 

 A palavra base marreta ‘tipo de martelo de cabo longo, para quebrar pedra’ 

(Miniaurélio) indica o instrumento de trabalho desta profissão. 

 

(micro(+computador) PB + / PE -) → micreiro: ‘Inform. 1. sm. usuário habitual de micros 2. adj. 
relativo a microcomputador’ (1987) (Brasil: 113.000 / 41.700; Portugal: 52 / 41) 
 A formação micro – criada por redução da palavra microcomputador – recebe neste 

caso o sufixo -eiro, e assim passa a significar a pessoa que trabalha com esse aparelho. É de 

                                                 
41Villar 1989, 247, maconha: em Portugal, marijuana, passa, liamba, boi. 
42“A língua portuguesa adotou a palavra (i.e. marketing) e utiliza duas formas para designar o profissional de marketing: 
marqueteiro – com o sufixo eiro que denota esforços físicos (pedreiro, carpinteiro, funileiro, sapateiro, etc.) e 
marquetista – com o sufixo ista que denota esforços intelectuais (catequista, estadista, articulista, estrategista, etc.). 
Portanto, quanto às palavras marqueteiro e marquetista, entendemos que ambas as formas podem ser usadas, pois ambas 
estão corretas. O que fará determinante o predomínio de uma e outra será o uso. Caberá ao uso determinar qual a forma a 
ser aplicada. Cabe dizer que o uso tem papel fundamental na formação das palavras, pois ele é que ratifica aquilo que é 
usado pelos falantes da língua. O importante é que o uso de uma ou de outra palavra (marqueteiro ou marquetista) seja 
de fato ratificado, principalmente pelos profissionais da área, aplicando-os adequadamente à situação, observando as que 
denotam esforços físicos (eiro) e as que denotam esforços mentais (ista).” in: Távora, Francisco Carlos: Marketing no 
século XXI., http://www.eduardohomem.com.br/artigostxt.php?codigo=8. 
43Busca de 28/07/2010. 
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notar que no PE, apesar da existência da palavra microcomputador, a forma reduzida micro 

aparece em vez das palavras microfone ou microrradiografia (Infopédia). 

 

(motor PB + / PE +) → motorneiro44 (br): ‘motorista de bonde’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 9.930 / 

9.850; Portugal: 576 / 248) iAulete: Tudo nessa vida é passageiro, menos o cobrador e o 
motorneiro. 
 Esta palavra, formada de motor + n de ligação + eiro denomina uma profissão cujo 

nome no PE é guarda-freios (de eléctrico). No PB existe igualmente a forma motoreiro, 

portanto sem o n de ligação. A busca desta última palavra (Brasil: 448; Portugal: 0)45 confirma 

que a formação motorneiro é a mais usada. 

 

(muamba PB + / PE +) → muambeiro (br): ‘Pop. contrabandista’ (PE: br) (1899) (Brasil: 9.070 / 
67.200; Portugal: 189 / 136) 

 A palavra base desta formação é muamba46 ‘objeto, artigo contrabandeado’ (Aurélio) 

que serve como objecto a essa actividade.   

 

(patrulha PB + / PE +) → patrulheiro: ‘1. aquele que patrulha 2. Mar. G. pequeno navio destinado 
a patrulhar áreas marítimas não distantes do litoral’ (sXX) (Brasil: 43.900 / 48.400; Portugal: 962 / 765) 

 A tarefa – e assim o objecto da ‘profissão’ – denominada por esta formação é a 

patrulha ‘serviço de vigilância dos soldados’ (Houaiss), e a sua frequência elevada e crescente 

nas páginas brasileiras da Internet face a uma presença não muito grande nas de Portugal 

confirma que se trata duma palavra brasileira. 

 

(pipoca PB + / PE +) → pipoqueiro: ‘vendedor de pipocas’ (PE: br) (Brasil: 30.600 / 108.000; 
Portugal: 397 / 369) 

 Esta é, sem dúvida, uma formação brasileira, o que é atestado pelos resultados da busca 

na Internet. 

 

(quitanda PB + / PE + br) → quitandeiro (br): ‘dono de quitanda’ (PE: br) (1877) (Brasil: 7.890 / 
25.200; Portugal: 145 / 277) 

 O vocábulo quitanda47 ‘pequeno estabelecimento onde se vendem frutas, legumes, 

ovos, cereais, etc.’ (Aurélio) é uma palavra oriunda do quimbundo, o que pode explicar a falta 

do uso da formação quitandeiro do PE.  

 

                                                 
44Villar 1989, 256, guarda-freios (de eléctrico). 
45Busca de 28/07/2010. 
46Villar 1989, 256: muamba: contrabando e muambeiro: contrabandista.  
47Villar 1989, 280. 
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(quitute PB + / PE + br) → quituteiro (br): ‘preparador de quitutes’ (PE: br) (1899) (Brasil: 450 / 
898; Portugal: 8 / 4) 

 A palavra quitute ‘V. petisco (1.) → iguaria saborosa, preparada com esmero’ (Aurélio) 

também provém do quimbundo, e assim se percebe que seja indicado como brasileirismo no 

PE. 

 

(roque PB + / PE rock) → roqueiro48: ‘instrumentalista, cantor e/ou compositor de roque’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: 139.000 / 143.000; Portugal: 4.760 / 4.250) 

 Na classificação gramatical desta palavra todos os dicionários brasileiros consultados a 

consideram substantivo, menos o Houaiss que a classifica de adjectivo e substantivo. É esta 

última classificação que se pode encontrar também no Dicionário Contrastivo Luso-

-Brasileiro. 

 A palavra roque é o aportuguesamento, ou mais precisamente, o “abrasileiramento” 

(Houaiss) da palavra inglesa rock (que no PE é só usada sob a forma original). No PB pode 

encontrar-se tanto a forma roque como a forma rock. No entanto, segundo se vê pelos 

resultados da busca na Internet, a palavra roqueiro também se usa no PE.  

 
(sacola PB + / PE +) → sacoleiro (br): ‘Fam. vendedor ambulante que leva sua mercadoria ao local 
de trabalho ou à casa do cliente’ (Brasil: 70.000 / 72.900; Portugal: 206 / 111) 

 Formação frequente no PB e pouco usada no PE. 

 
(sanfona PB + / PE +) → sanfoneiro: ‘tocador de sanfona’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 71.900 / 84.300; 
Portugal: 391 / 1.520) 

 Sanfona (Brasil: 247.000; Portugal: 12.200), no PB, é sinónimo de acordeão (Brasil: 

19.200; Portugal: 46.100), palavra mais frequente no PE. O músico que toca esse instrumento, 

no PE, é designado pela palavra acordeonista (Brasil: 14.700; Portugal: 4.920)49 cujo uso é 

comprovado pela busca na Internet. 

 
(seresta PB + / PE + br) → seresteiro: ‘o que participa de serestas’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 30.400 / 
33.200; Portugal: 160 / 120) 

 A palavra seresta – presente no Priberam com a indicação de brasileirismo – é 

sinónimo popular de serenata no PB.  

 
(seringa PB + / PE +) → seringueiro (br) ‘1. indivíduo que se dedica à extração do látex da 
seringueira 2. dono de seringal’ (PE: br) (1890) (Brasil: 34.400 / 31.900; Portugal: 440 / 289) 

 Esta palavra denomina uma profissão objectivamente inexistente em Portugal, o que 

pode explicar a sua reduzida frequência nas páginas portuguesas da Internet. 

 

                                                 
48Villar 1989, 284 roque: rock e roqueiro: adj. 1 relativo a roque • adj. sm. 2 relativo a ou músico ou aficionado de roque. 
49Buscas de 28/07/2010.  
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(verdura PB + / PE +) → verdureiro (br): ‘vendedor de verduras, legumes e ervas usadas como 
tempero’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 8.720 / 8.440; Portugal: 1.020 / 880) 
 Forma sintética que em Portugal se exprime pela perífrase vendedor de verduras, 

embora nas páginas portuguesas da Internet já tenha uma presença bastante notável. 

 

(xepa PB + / PE + br) → xepeiro (br): ‘Pop. 1. o que vive de esmolas, abrigando-se em qualquer 
parte 2. Joc. indivíduo que compra xepa nas feiras’ (PE: br) (Brasil: 655 / 877; Portugal: 1 / 1) 
 A palavra base desta formação xepa ‘as últimas mercadorias vendidas nas feiras livres, 

mais baratas e de qualidade inferior’ aparece no Universal e na Infopédia como brasileirismo, 

o que também reforça que aqui se trata duma formação brasileira.  

 

(zebu PB + / PE +) → zebu(z)eiro (br): ‘diz-se de, ou criador ou negociante de gado zebu’ (sXX)  
(Brasil: 330 / -z- 397 // 413 / -z- 543; Portugal: 0 / 0 // 0 / 0) 

 Na classificação gramatical desta palavra, o Houaiss considera-a adjectivo e 

substantivo, o iAulete classifica-a como substantivo e adjectivo, e os restantes três dicionários 

brasileiros consideram-na substantivo, o que explica que seja estudada aqui.  

Como se pode ver pelos resultados da busca na Internet, a forma com o -z- de ligação 

parece ser mais usada no PB, e nenhuma variante desta formação aparece nas páginas de 

Portugal. Isso percebe-se por, no caso do gado zebu, se tratar duma espécie que não se cria em 

Portugal. 

 

b) ‘árvore ou arbusto’ (10) 
 Relativamente a essas formações lembro a explicação dada em Basílio (2008: 75), onde 

a autora menciona que na denominação destas plantas (sobretudo árvores) se parte do nome do 

seu produto (fruta, flor, etc.), e o género do nome do próprio vegetal depende do género do 

nome do seu produto (por exemplo banana → bananeira, coco → coqueiro). Ela nota, como 

excepção, o caso da figueira (cujo produto é o figo), a que se pode juntar também o caso do 

castanheiro (cujo produto é a castanha). 

 Pelo acima exposto e por se tratar de plantas pouco, ou nada habituais em Portugal (o 

que explica a presença insignificante desses nomes nas páginas portuguesas da Internet), nas 

explicações dadas às formações seguintes limitar-me-ei à apresentação do nome latino da 

espécie da planta em questão, da sua eventual descrição (informações disponíveis no Houaiss) 

e do nome português do produto das respectivas plantas, para poder confrontar este último com 

o nome das próprias plantas.      

 
(bergamota PB + / PE +) → bergamoteira: ‘Bot. árvore rutácea que lembra a laranjeira e o 
limoeiro’ (Brasil: 1.530 / 3.080; Portugal: 4 / 2) 

 (Citrus aurantium subespécie bergamia); nome do produto (fruta): a bergamota. 
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(carnaúba PB + / PE + br) → carnaubeira (br): ‘Bot. palmácea de estipe reto e grandes folhas, das 
quais se extrai a carnaúba’ (PE: br) (a1776) (Brasil: 136.000 / 95.200; Portugal: 207 / 96) 
 (Copernicia prunifera); como se pode ler na curta apresentação do Miniaurélio acima 

citada, o produto mais importante desta árvore é a cera, chamada carnaúba50. 

 

(carrapato PB + / PE +) → carrapateira: ’Bot. mamona’ (sXX) (Brasil: 87.300 / 81.400; Portugal: 
10.200 / 12.000) 
 Falando desta formação – os resultados da busca na Internet e a datação tão recente 

também assim o requerem – devo ser um pouco mais minuciosa. O nome latino da planta em 

causa é Ricinus communis, quanto ao nome português do seu produto (a semente) é unicamente 

carrapato em ambos os países. Isso indica, que o nome da planta é carrapateiro, o que assim 

acontece em Portugal, e no Brasil também, este último com a datação de 1789. O nome 

carrapateiro, além de designar a planta, também designa uma ave (Infopédia em Portugal / 

Houaiss no Brasil) e a busca desta formação na Internet deu os seguintes resultados: 

carrapateiro (Brasil: 1.090 /a ave/; Portugal: 242 /a ave e a planta/)51.  

A formação original em questão, carrapateira, não aparece nos dicionários de Portugal, 

os resultados elevados obtidos na Internet devem-se a que esta formação existe como 

topónimo. A situação é semelhante no caso do Brasil, porque essa formação também é um 

topónimo naquele país. Quanto à etimologia desta formação recente, o Houaiss só nos diz 

carrapato + eira o que não corresponde à regra referida há pouco.  

 

(maracujá PB + / PE +) → maracujazeiro: ‘Bot. trepadeira passiflorácea de fruto edule, o 
maracujá’ (PE: br) (1763) (Brasil: 44.400 / 33.800; Portugal: 102 / 316) 

 Eis a explicação dada no Houaiss para o nome do produto (fruta) da planta em questão: 

maracujá52 ‘1. designação comum a diversas plantas do gênero Passiflora, da família das 

passifloráceas, trepadeiras de frutos comestíveis e com propriedades calmantes; flor-da-paixão, 

maracuiá, maracujazeiro 2. o fruto dessas plantas’. Segundo o mesmo dicionário, a formação 

maracujazeiro significa o mesmo que a primeira acepção da palavra maracujá. Quanto à sua 

etimologia, o dicionário diz o seguinte maracujá + z + eiro, o que também não corresponde à 

regra sobre a formação dos nomes das árvores ou arbustos. 

 

(maxixe PB + / PE + br) → maxixeiro (br): ‘Bot. cucurbitácea de frutos comestíveis’ (PE: br) 
(1913) (Brasil: 6.520 / 4.350; Portugal: 7 / 9) 

 (Cucumis anguria); nome do produto (fruta): o maxixo ou o maxixe. 

                                                 
50A palavra carnaúba (de origem tupi), na sua primeira acepção significa a própria árvore, apresentada do modo seguinte 
no Houaiss: “palmeira solitária de até 15 m (Copernicia prunifera), nativa do Nordeste do Brasil, de folhas palmadas e 
bagas ovóides; carandá, carandaúba, carnaíba, carnaubeira, coqueiro-carandaí, pau-do-bebedouro [Seu produto mais 
importante é a cera, obtida das folhas; a madeira é usada na construção; o fruto tem polpa comestível, usada em doces e 
farinha; da amêndoa extrai-se óleo; as raízes têm propriedades depurativas e, reduzidas a cinzas, substituem o sal de 
cozinha.]” 
51Busca de 28/07/2010. 
52Villar 1989, 249, em Portugal, martírio, flor-da-paixão, passiflora. 
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(palmito PB + / PE +) → palmiteiro: ‘palmito’ (Brasil: 6.240 / 12.700; Portugal: 10 / 8) 

Palmiteiro ‘1. m.q. juçara (Euterpe edulis) 2. m.q. açaí (Euterpe oleracea)’; o produto 

destas árvores é o palmito ‘gomo terminal do caule das palmeiras, longo, de consistência tenra 

e cor esbranquiçada, comestível em várias espécies, especialmente a juçara e o açaí’. 

 
(pequi PB + / PE +) → pequizeiro (br): ‘Bot. pequi’ (1956) (Brasil: 106.000 / 60.900; Portugal: 
134 / 203) 

 Pequizeiro ‘m.q. pequiá (Caryocar villosum)’; o produto (fruto) é o pequi ou o pequiá. 

(A formação do nome da árvore é: pequi + z + eiro.) Este substantivo aparece no Priberam 

com a grafia pequiseiro e indicado como brasileirismo. 

 
(pupunha PB + / PE -) → pupunheira (br): ‘Bot. palmácea da Amazônia, de fruto comestível’ 
(1899) (Brasil: 12.400 / 18.400; Portugal: 4 / 36) 

 Pupunheira ‘m.q. pupunha (Bactris gasipaes)’; o nome do produto (fruto) é a 

pupunha. 

 
(quaresma PB + / PE +) → quaresmeira (br): ‘Bot. quaresma’ (PE: br) (sXIX) (Brasil: 14.300 / 
30.700; Portugal: 665 / 442) 

 Quaresmeira ‘m.q. flor-da-quaresma (‘designação comum’)’; → flor-da-quaresma 

‘designação comum a diversas árvores e arbustos do gênero Tibouchina, da família das 

melastomatáceas, de flores geralmente roxas; flor-de-quaresma, lutos-de-quaresma, quaresma, 

quaresmeira’. Quanto ao seu produto não há nenhuma informação. 

 
(quixaba PB + / PE + br) → quixabeira (br): ‘Bot. arvoreta sapotácea da caatinga’ (PE: br) (1902) 
(Brasil: 143.000 / 156.000; Portugal: 133 / 132) 

 (Sideroxylon obtusifolium); o produto (fruto) é a quixaba. 

 
e) ‘objeto’ (2) 
(gaveta PB + / PE +) → gaveteiro: ‘armação que se põe no interior dum móvel para suster gavetas’ 
(PE: br) (sXX) (Brasil: 108.000 / 127.000; Portugal: 565 / 506) 

 Parece que esta formação sintética muito usada no PB, no PE exprime-se antes por uma 

perífrase.  

 
(sinal PB + / PE +) → sinaleira53 (br): ‘aparelho instalado em ruas ou cruzamentos para dar sinais 
luminosos reguladores do trânsito; semáforo, sinal, farol’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 50.300 / 125.000; 
Portugal: 215 / 117) 

 O equivalente desta formação no PE é semáforo (Brasil: 209.000; Portugal: 9.220)54, 

palavra que pelos resultados da busca na Internet parece ser mais usada também no PB. 

 

                                                 
53Villar 1989, 291, semáforo. Observação: mais comum no Rio de Janeiro é dizer sinal luminoso ou sinal de trânsito. 
54Busca de 29/07/2010. 
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f) ‘intensidade, aumento’ (3) 
(barranco PB + / PE +) → barranqueira55 (br): ‘1. V. ribanceira 2. grande despenhadeiro, 
precipício’ (PE: br) (1507) (Brasil: 4.540 / 5.180; Portugal: 30 / 29) 

 Formado de barranco a que se junta o sufixo -eira. Classifico essa formação neste 

grupo, porque o significado da palavra base (também presente no PE) barranco ‘1. lugar 

cavado por enxurradas 2. precipício 3. despenhadeiro’ (Universal) só difere da formação em 

questão na intensidade. 

 

(discurso PB + / PE +) → discurseira: ‘1. discurso longo e tedioso 2. grande porção de discursos’ 
(PE: br) (Brasil: 2.000 / 3.960; Portugal: 6 / 10) 

 Palavra com uma certa frequência no PB, mas praticamente ausente do PE. 

 

(montão (→*monto-) PB + / PE +) → montoeira: ‘grande porção de qualquer coisa’ (PE: br) 

(sXX) (Brasil: 2.370 / 7.610; Portugal: 88 / 75) iAulete: uma montoeira de roupa para lavar 
  De certo modo, esta formação ausente do PE é sinónimo de montão – (presente 

também no PE) que já em si (devido ao sufixo aumentativo -ão) significa ‘monte (ou 

quantidade) grande’ – que lhe serve de palavra base: monto + eira.  

 

g) ‘resultado de acções ou estados’ (2) 

(bobo PB + / PE +) → bobeira56 (br): ‘Pop. dito ou ação de bobo; asneira, tolice’ (PE: br) (Brasil: 

247.000 / 241.000; Portugal: 2.490 / 1.960) iAulete: Cuidado no teste, não faça bobeira. 
  Formação muito frequente no PB, com uma frequência bastante notável no PE. O seu 

sinónimo bobagem – também com a indicação de brasileirismo no PE –, segundo os resultados 

da busca na Internet (Brasil: 249.000; Portugal: 3.550)57 parece ser mais usado em ambos os 

países. 

 

(parelha PB + / PE +) → parelheiro (br): ‘cavalo tratado e cuidado para disputar corridas’ (PE: br)  
(Brasil: 2.960 / 3.890; Portugal: 7 / 34) 
 A explicação acima, tirada do Miniaurélio, deve ser completada com um outro sentido 

desta palavra que figura no Aurélio, na primeira acepção desta formação, e que é a seguinte: 

‘cavalo ensinado a andar em parelhas’, onde a parelha significa ‘par de alguns animais, em 

especial muares e cavalares’ (Aurélio, primeira acepção). Assim a formação parelheiro designa 

o resultado da acção ou o estado do cavalo que anda em parelha. 

 

3.2.1.1.10. -ismo (12) 
 O sufixo -ismo pode exprimir (segundo Lopes 2003: 58): 

a) ‘doutrina’: calvinismo = doutrina de Calvino; 

b) ‘religião’: budismo = religião de Buda; 
                                                 
55Villar 1989, 173, m.q. barranco.  
56Villar 1989, 177, 1 descuido, cochilo, distracção, patetice 2 cinca, equívoco, falha. 
57Busca de 29/07/2010.  
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c) ‘sistema’: parlamentarismo = sistema de governo parlamentar; 

d) ‘próprio de’: italianismo = próprio da língua italiana. 

 Em Cunha – Cintra (2005: 98) encontram-se ainda os significados de ‘modo de 

proceder ou pensar’ (cf. heroísmo, servilismo), e ‘terminologia científica’ (cf. daltonismo, 

reumatismo). 

 Villalva (2000: 154-158) apresenta a relação que se pode estabelecer entre as formas 

em que ocorrem os sufixos -ismo e -ista. Ela estuda estas formações do ponto de vista da 

determinação das suas formas de base, e chega à conclusão seguinte: “os sufixos -ismo e -ista 

seleccionam o mesmo tipo de bases – radicais adjectivais (cf. colonialismo, pessimista), 

nominais (cf. cubismo, congressista), [+N] (cf. amadorismo, classicista) ou verbais (cf. 

conformismo, determinismo) – e na sua formação não intervém qualquer regra de 

truncamento.” Quanto ao sufixo -ismo, a autora observa que esse também pode designar 

‘profissões’ (cf. jornalismo) ou ‘actividades’ (cf. automobilismo).  

Em Sandmann (1996: 42-43), para simplificar, o autor apresenta as formações novas 

com o sufixo -ismo, tanto de base substantiva como de base adjectival. Ele recolheu com este 

sufixo 33 formações, das quais 25 formações já são dicionarizadas58. 

 

(adesão PB + / PE +) → adesismo: ‘adesão sistemática, em política, a situações novas ou 

vitoriosas’ (PE: br) (1891) (Brasil: 2.920 / 9.430; Portugal: 39 / 34) iAulete: Já é ridículo seu 
adesismo a qualquer tratamento capilar. (Este exemplo refere-se ao significado de 
‘Tendência, hábito ou impulso de adotar repetitivamente determinados procedimentos, etc.’ 
presente nesse dicionário.) 

  Esta formação designa um modo de proceder, e é bastante usada no PB, com pouca 

representatividade no PE. Tanto no PB como no PE existe a formação adesista, substantivo e 

adjectivo ao mesmo tempo. 

 

(caipora PB + / PE + br) → caiporismo59 (br): ‘má sorte ou infelicidade constante; azar, cábula, 
peso, urucubaca, macaca’ (PE: br) (1865) (Brasil: 1.290 / 2.890; Portugal: 36 / 70)  
 Esta formação, cuja palavra base aparece no PE como brasileirismo, tem uma reduzida 

mas crescente presença nas páginas brasileiras da Internet, mas está pouco representada nas de 

Portugal.  

 

                                                 
58As 25 formações dicionarizadas são as seguintes: assembleísmo, assistencialismo, aventureirismo, causalimo, 
cientificismo, clientelismo, comunitarismo, corujismo, divisionismo, ensaísmo, estatismo, entreguismo, fisiologismo, 
golpismo, grevismo, irrealismo, isolacionismo, liquidacionismo, nasserismo, oficialismo, patrulhismo, protagonismo, 
reaganismo, recreativismo e visionarismo.  
59Villar 1989, 185, azar, azarina, caspa, galo. 
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(caradura PB + / PE + br) → caradurismo60 (br): ‘1. falta de vergonha; desfaçatez, cinismo, 
desvergonha 2. desembaraço excessivo; descaramento’ (Aurélio) (PE: br) (sXX) (Brasil: 503 / 
1.760; Portugal: 2 / 1) 
 Formação que designa o modo de proceder ou pensar de quem é caradura, com 

relativamente pequena mas crescente frequência nas páginas brasileiras da Internet e 

praticamente ausente das páginas de Portugal, o que se explica por a sua palavra base ser 

igualmente indicada como brasileirismo. 

 

(caturra PB + / PE +) → caturrismo: ‘1. palavras, idéias, atos de caturra 2. caturrice’ (sXX) 
(Brasil: 695 / 420; Portugal: 5 / 8) 
 Formação pouco representada nas páginas da Internet em ambos os países. O seu 

sinónimo, a forma caturrice (Brasil: 772; Portugal: 1.320)61 parece ser mais usada. A formação 

caturrista (substantivo e adjectivo ao mesmo tempo) existe apenas no PB. 

 

(difusão PB + / PE +) → difusionismo: ‘teoria segundo a qual as transformações da humanidade 
decorrem do contato entre grupos e difusão de seus elementos culturais’ (1975) (Brasil: 1.510 / 
2.120; Portugal: 271 / 258) 
 Nesta formação o alomorfe -ão foi substituído por -on- (como em balão: balonista ou 

baloneiro) a que se juntou o sufixo -ismo. Trata-se aqui do nome duma doutrina, com bastante 

frequência nas páginas da Internet de ambos os países. A formação difusionista – apenas como 

substantivo – existe só no PB.  

 

(enxadrez PB + / PE +) → enxadrismo62: ‘a arte ou gosto do jogo de xadrez’ (sXX) (Brasil: 11.600 
/ 6.980; Portugal: 9 / 10) 
 Palavra com uma elevada frequência nas páginas brasileiras da Internet e com 

representação quase nula nas de Portugal. A formação enxadrista, substantivo e adjectivo ao 

mesmo tempo, existe apenas no PB.  

 

(esqueite PB + / PE -) → esqueitismo: ‘prática desportiva em que se realizam acrobacias sobre 
esqueite’ (sXX) (Houaiss) (Brasil: 409 / 559; Portugal: 8 / 4) 
 Esta formação é constituída da palavra esqueite (“abrasileiramento” do vocábulo inglês 

skate) + o sufixo -ismo. Tem pequena frequência nas páginas brasileiras da Internet e quase 

nula representatividade nas de Portugal. No PB existe a formação esqueitista também, que é 

adjectivo e substantivo ao mesmo tempo, e que tratarei entre os adjectivos formados de 

substantivos.  

 No que diz respeito à denominação deste desporto, do seu acessório e do nome da 

pessoa que o pratica, no PE adaptaram-se os próprios termos ingleses, no entanto há algumas 

diferenças entre as informações disponíveis nos dicionários de Portugal. Assim, no Universal 

                                                 
60Villar 1989, 187, 1 lata, cinismo, falta de vergonha, desfaçatez 2 qualidade de aproveitador 3 excessivo desembaraço. 
61Busca de 29/07/2010. 
62O substantivo enxadrismo já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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não aparece nenhuma palavra condizente. No DLPC figura a palavra skate (sm.) que tanto se 

usa para designar a prancha como para designar o próprio desporto. Segundo a Infopédia, o 

desporto é denominado skateboarding (sm.), e a prancha designa-se skate (sm.). No Priberam 

aparecem as palavras skate (sm.) e skateboard (sm.), que servem tanto para designar o desporto 

como para denominar a prancha, e neste dicionário surge também a palavra skater (a2g. e s2g.) 

com a explicação ‘que o quem pratica skate’. 

 
(fisiologia PB + / PE +) → fisiologismo (br): ‘Deprec. atitude ou prática (de políticos, funcionários 
públicos, etc.) caracterizada pela busca de ganhos ou vantagens pessoais’ (PE: br) (Brasil: 21.600 / 
28.500; Portugal: 1.770 / 445) 

 O modo de formação deste vocábulo (fisiologia + ismo) é pouco usual. No Houaiss 

podem encontrar-se apenas 15 outros exemplos63 para este tipo de formação, onde junto da 

forma erudita que termina por -logia, existe também a forma acabada por -ismo (com a 

supressão de -ia). Neste caso, – como também os resultados da busca na Internet o demonstram 

– trata-se dum termo especificamente brasileiro.  

A formação fisiologista existe no PB como substantivo, e no PE, como substantivo e 

adjectivo ao mesmo tempo, mas neste último só se refere à fisiologia. 

 
(gângster PB + / PE +) → gangsterismo: ‘ação ou atitude de gângster’ (sXX) (Brasil: 9.960 / 6.460; 
Portugal: 922 / 983) 

 A palavra base desta formação é um vocábulo importado do inglês (americano). No 

PB, além desta formação, com a mesma palavra base encontra-se ainda o vocábulo 

gangsterístico também datado do século XX. 

 
(quinta-coluna PB + / PE +) → quinta-colunismo: ‘1. a classe ou o movimento dos quintas-
-colunas; quinta-coluna 2. ação ou procedimento próprio de quinta-coluna’ (1936) (Aurélio) 
(Brasil: 197 / 329; Portugal: 0 / 0) 
 A palavra base desta formação é quinta-coluna64, que figura em todos os quatro 

dicionários de Portugal consultados, porém em nenhum deles aparece qualquer forma derivada 

dessa palavra. No PB existe ainda a formação quinta-colunista, adjectivo e substantivo ao 

mesmo tempo e que tratarei no capítulo dos adjectivos formados de substantivos. 

No processo da formação da palavra composta quinta-colunismo primeiro criou-se a 

forma composta quinta-coluna e em seguida ocorreu a sufixação da mesma. Embora em ambas 

                                                 
63Os 15 exemplos são os seguintes: alogismo, analogismo, anfibiologismo, antropologismo, apologismo, biologismo, 
deontologismo, ecologismo, etimologismo, frenologismo, mimologismo, neologismo, psicologismo, teleologismo e 
teologismo.  
64Na primeira acepção do verbete quinta-coluna do Houaiss lê-se o seguinte: “Durante a guerra civil espanhola, 
comunidade de madrilenhos simpatizantes do general Franco [Assim denominados em alusão às quatro colunas 
franquistas que marchavam sobre Madri, em 1936, enquanto uma outra, a quinta, na própria cidade, preparava-se para a 
ação e a traição.]” Esta formação tem a datação de 1936. 
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as línguas exista a formação colunista, esta palavra refere-se ao jornalismo (o seu sinónimo é 

cronista) e, além disso, no Houaiss tem a datação de 1958. A palavra colunismo – referindo-se 

igualmente ao jornalismo – só figura nos dicionários do Brasil. 

 
(saprófito PB + / PE +) → saprofitismo: ‘o modo de nutrição dos saprófitos’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 806 / 441; Portugal: 109 / 79) 
 Esta formação é um termo científico da botânica, com pequena frequência nas páginas 

da Internet de ambos os países. 

 
(tenente PB + / PE +) → tenentismo: ‘movimento político-militar desenvolvido de 1922 a 1933-
1934, entre a oficialidade jovem das Forças Armadas do Brasil, principalmente no exército’ 
(d1920) (Brasil: 28.800 / 26.000; Portugal: 1.850 / 546) iAulete: "(...) no auge do Tenentismo, 
movimento de jovens oficiais do Exército contra a corrupção política da República Velha." (O 
Globo, 25.06.2005)  
 Esta formação denomina um movimento da História do Brasil, o que explica a grande 

diferença existente entre a presença dessa formação nas páginas da Internet nos dois países. No 

PB existe ainda a formação tenentista, como substantivo.  

 

3.2.1.1.11. -ista (21) 

 O sufixo -ista pode exprimir (segundo Lopes 2003: 58): 

a) ‘seguidor’: nazista = seguidor do nazismo; 

b) ‘profissional’: desenhista = profissional que faz desenho. 

 Em Cunha – Cintra (2005: 98), encontra-se ainda a ideia de ‘nomes pátrios e 

gentílicos’: nortista = do Norte. 

 Em Villalva (2000: 154), relativamente ao sufixo -ista pode ler-se que este designa 

também pessoas que têm ‘um comportamento característico’. Ela chama igualmente a atenção 

a que “a categoria sintáctica das palavras em que ocorre o sufixo -ista pode também ser 

adjectivo”. Essas formações da minha recolha vão ser apresentadas no capítulo dos adjectivos 

derivados de substantivos com o sufixo -ista.  

 Relativamente aos nomina agentis derivados com o sufixo -ista, Vilela (1994: 76) 

observa que por vezes podem ocorrer convergências derivativas de -eiro e -ista (como se verá 

no caso da formação foguista) e lembra também que “nos derivados em que entram os 

elementos -logo e -logia há muitas vezes sinonímia entre a forma afixada e a forma com sufixo 

nulo: dermatólogo-dermatologista, etc.” de que também terei alguns exemplos. 

Na sua recolha, Sandmann (1996: 43-46) apresenta as 49 formações novas com o 

sufixo -ista, dividindo-as em 6 grupos segundo o seu significado. No grupo a) ‘seguidor ou 

simpatizante de um político’ inserem-se 10 formações, das quais duas são dicionarizadas65. No 

                                                 
65Deste grupo, as duas formações dicionarizadas são castilhista e malufista. 



63 

 

grupo b) ‘membro de um partido’ encontram-se 6 formações mais uma variante, e destas 5 

mais uma variante são dicionarizadas66. No grupo c) ‘emprego ou ocupação’  ele reuniu 4 

formações, 3 das quais são dicionarizadas67. No grupo que contém o mais elevado número de 

elementos, o grupo d) ‘adepto de uma doutrina ou orientação política, sociológica, literária ou 

filosófica’, ele juntou 26 formações e destas 23 são dicionarizadas68. A única formação do 

grupo e) ‘fã de um clube esportivo’ (romanista com o significado de ‘fã do Clube de Futebol 

Roma (A.C. Roma)’) não é dicionarizada. Por último, no grupo f) figuram “duas palavras 

usadas preferencialmente como adjectivos” que são dicionarizadas69. 

 

(angiologia PB + / PE +) → angiologista: ‘Med. especialista em angiologia’ (Aurélio) (Brasil: 
38.300 / 115.000; Portugal: 62 / 91) 

 Na Infopédia aparece a formação angiólogo, mas os resultados da busca na Internet 

(Brasil: 82; Portugal: 4)70 demonstram que é uma palavra que não se usa. 

 

(balcão PB + / PE +) → balconista71 (br): ‘empregado que trabalha no balcão; caixeiro’ (PE: br) 
(1958) (Brasil: 259.000 / 232.000; Portugal: 8.230 / 9.900) 

 Formação frequente e usada em ambos os países, criada de balcão em que o alomorfe 

-ão foi substituído por -on- (como em balão: balonista ou baloneiro) a que se juntou o sufixo 

-ista.  

 

(capoeira PB + / PE +) → capoeirista72: ‘lutador de capoeira; capoeira’ (Brasil: 27.100 / 50.000; 
Portugal: 1.190 / 821) 

 Formação que designa o praticante de uma actividade de origem brasileira, que se torna 

cada vez mais popular em Portugal também.  

 

(charge PB + / PE +) → chargista: ‘pessoa que faz charges’ (Aurélio) (Brasil: 30.600 / 36.000; 
Portugal: 146 / 139) 
 A palavra base desta formação charge ‘sf. representação pictórica, de caráter burlesco e 

caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do 

conhecimento público’ (Aurélio) é uma importação do francês no PB, que não existe no PE. 

No PB, com a mesma palavra base existem ainda as formações chargismo e chargístico.  

 

                                                 
66As formações dicionarizadas são as seguintes: pedessista, pedetista, peemedebista ou pemedebista, pessedista e petista.  
67As 3 formações dicionarizadas são as seguintes: aparista, quadrinista e velocista.  
68As 23 formações dicionarizadas são as seguintes: bom-mocista, clientelista, cordelista, desenvolvimentista, detalhista, 
ecologista, economicista, emancipacionista, europeísta, futurologista, golpista, gradualista, historicista, igualitarista, 
integrista, irrealista, natalista, preservacionista, privatista, prorrogacionista, reducionista, tenentista e terceiro-
-mundista.   
69As duas formações dicionarizadas são: exclusivista e liquidacionista. 
70As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ista foram efectuadas a 30/07/2010. 
71Villar 1989, 172, marçano, mariola, caixeiro. 
72Villar 1989, 187, a2g. 1 relativo a capoeira • s2g. m.q. capoeira (‘lutador’). 
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(/conta/-corrente PB + / PE +) → correntista: ‘titular de conta-corrente, num banco’ (Brasil: 
122.000 / 118.000; Portugal: 158 / 152) 

 Esta é uma formação criada – com a omissão, elipse do substantivo conta – a partir do 

segundo elemento, ou seja o adjectivo da palavra composta segundo o modelo S + A conta-

corrente. Os resultados da busca na Internet demonstram que é muito usada no PB. 

 

(fogo PB + / PE +) → foguista (br): ‘o encarregado das fornalhas nas máquinas a vapor’ (PE: br) 
(1899) (Brasil: 26.200 / 24.600; Portugal: 110 / 104) 

 Esta formação brasileira tem o seu equivalente no PE, criado com o sufixo -eiro. Os 

resultados de busca na Internet da formação fogueiro (Brasil: 1.140; Portugal: 23.400) 

confirmam essa diferença no uso.  

 

(futurologia PB + / PE +) → futurologista: ‘futurólogo’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 3.170 / 2.800; 
Portugal: 139 / 544) 

 Nos dicionários de Portugal encontra-se a formação equivalente futurólogo cuja busca 

na Internet (Brasil: 7.490; Portugal: 138) parece demonstrar um resultado inesperado, por ser 

mais frequente no PB e menos usado no PE do que a formação futurologista. 

 

(hepatologia PB + / PE +) → hepatologista: ‘Med. especialista em hepatologia’ (Brasil: 67.600 / 
14.500; Portugal: 356 / 1.070) 

 Na Infopédia figura a formação hepatólogo, cuja busca na Internet (Brasil: 10; 

Portugal: 2) indica que se trata mais uma vez duma palavra não presente no uso.  

 
(indígena PB + / PE +) → indigenista: ‘a2g. 1. relativo ao indigenismo s2g. 2. (br) pessoa que atua 
junto às populações indígenas, esp. em associação com políticas públicas e no que diz respeito à 
interação dessas populações com a sociedade mais abrangente.’ (1958) (Aurélio) (Brasil: 114.000 / 
103.000; Portugal: 690 / 577) 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 

(inverno PB + / PE +) → invernista: ‘pessoa que se dedica à engorda de animais para o talho; 
invernador’ (PE: br) (1899) (Brasil: 1.300 / 2.700; Portugal: 3 / 4) 

 A profissão denominada por esta formação não existe em Portugal, o que explica a sua 

ausência do PE. 

 

(lóbi PB: + / lobby PE: +) → lobista: ‘adj. s2g. diz-se de, ou pessoa que pertence a um lobby’ 
(c1980) (Brasil: 57.800 / 52.500; Portugal: 896 / 417) 

 Embora esta formação seja classificada pelo Miniaurélio com adj. e s2g., em todos os 

outros 5 dicionários brasileiros consultados é apenas substantivo, por isso falo dela aqui. Trata-

-se duma palavra formada a partir da forma ‘abrasileirada’ dum vocábulo importado do inglês 

(lóbi do inglês lobby) a que se juntou o sufixo -ista. A sua elevada frequência nas páginas 
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brasileiras da Internet é a prova de que se trata duma palavra em uso no PB, e os resultados das 

páginas de Portugal também demonstram um uso bastante notável. 

 

(mural PB + / PE +) → muralista: ‘a2g. 1. relativo a mural 2. relativo a, ou próprio de muralista 
s2g. 3. artista que pinta murais’ (sXX) (Brasil: 5.340 / 5.710; Portugal: 370 / 202) 

 Formação com elevada frequência crescente no PB e reduzida no PE. 

 
(negócio PB + / PE +) → negocista (br): ‘quem é dado a negócios equívocos’ (PE: br) (sXX) 
(Brasil: 598 / 1.340; Portugal: 134 / 110) 

 Formação com pequena frequência tanto nas páginas brasileiras como nas de Portugal. 

No PB existe também a formação negocismo ‘transação ou negócio fraudulento; negociata, 

traficância’ (Houaiss). 

 
(ortodontia PB + / PE +) → ortodontista: ‘especialista em ortodontia’ (sXX) (Brasil: 61.600 / 
51.100; Portugal: 1.010 / 976) 

 Formação de elevada frequência nas páginas brasileiras, e com uma presença bastante 

grande nas de Portugal. 

 
(parapente PB + / PE +) → parapentista: ‘praticante de parapente’ (d1980) (Houaiss) (Brasil: 526 
/ 919; Portugal: 194 / 184) 

 Esta formação criada da palavra base parapente, importada do francês, demonstra 

pequena frequência nas páginas de ambos os países. 

 
(passo PB + / PE +) → passista (br): ’1. dançarino de passo ou de frevo 2. pessoa que samba com 
muita agilidade e graça’ (PE: br) (Brasil: 26.800 / 25.100; Portugal: 351 / 324) 

 Formação que designa uma ocupação tipicamente brasileira, o que atestam também os 

resultados da busca na Internet. 

 
(pecuária PB + / PE +) → pecuarista (br): ‘1. pessoa que entende de pecuária, ou que a ela se 
dedica 2. pecuário’ (PE: br) (Aurélio) (Brasil: 145.000 / 145.000; Portugal: 1.480 / 1.540) 

 Os resultados da busca na Internet confirmam que se trata duma formação frequente 

tanto no PB como no PB. Embora a palavra pecuário, dada como sinónimo de pecuarista na 

explicação, exista também nos dicionários de Portugal com a explicação (enquanto 

substantivo) ‘criador ou tratador de gado’ (Universal), a sua elevada frequência nas páginas da 

Internet (Brasil: 57.900; Portugal: 19.100) também se deve a que é também um adjectivo, e 

assim devo considerar estes dados com a devida precaução.  

 
(plantão PB + / PE +) → plantonista (br): ‘pessoa de plantão’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 182.000 / 
149.000; Portugal: 276 / 177) 
 Palavra criada de plantão (aportuguesamento da palavra francesa planton), onde o 

alomorfe -ão foi substituído por -on- (como em balão: balonista ou baloneiro) a que se juntou 



66 

 

o sufixo -ista. Formação frequente nas páginas brasileiras da Internet e bastante presente nas de 

Portugal. 

 

(primatologia PB + / PE +) → primatologista73: ‘Zool. especialista em primatologia’ (Aurélio) 
(Brasil: 2.870 / 2.390; Portugal: 79 / 61) 

 Termo científico, pouco representado nas páginas da Internet de ambos os países. 

 

(psicopatologia PB + / PE +) → psicopatologista: ‘especialista em psicopatologia’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 224 / 749; Portugal: 27 / 21)  

 Termo científico, pouco representado nas páginas da Internet de ambos os países, cuja 

forma acabada em -logo não está registada nos dicionários, mas o adjectivo psicopatológico 

pode encontrar-se em alguns dos dicionários de ambos os países. 

 

(punga PB + / PE +) → punguista74 (br): ‘Gír. pessoa que bate carteiras, etc.’ (PE: br) (1899) 
(Brasil: 1.430 / 4.540; Portugal: 9 / 25) 

  Segundo os dicionários brasileiros consultados, punguista formou-se da palavra base 

punga, mas a datação desta última é de a1958, o que é bastante curioso. A sua presença nas 

páginas brasileiras confirma o seu uso no PB, mas nas páginas de Portugal a sua frequência é 

quase nula. 

 

3.2.1.1.12. -ose (1) 
 O sufixo -ose pode exprimir (segundo Lopes 2003) ‘excesso’: sinistrose = ‘sf. série de 

insucessos, malogros, desastres financeiros, etc.’ (Aurélio). Vilela (1994: 78) menciona este 

sufixo no grupo daqueles que servem para exprimir tecnicismos e -ose emprega-se na área da 

biologia e das doenças.  

 

(berílio PB + / PE +) → beriliose: ‘Med. intoxicação por berílio, que compromete, geralmente, os 
pulmões e, menos freqüentemente, a pele, o fígado, etc.’ (Brasil: 1.090 / 4.120; Portugal: 110 / 86) 
 Esta formação denomina uma doença, é bastante frequente nas páginas brasileiras da 

Internet, mas pouco representada nas de Portugal.   

 

3.2.1.1.13. Três casos à parte 
3.2.1.1.13.1. -ano (1) 
 Este sufixo forma adjectivos de substantivos com o significado de (Lopes 2003: 55) 

‘originário e/ou língua’ ou (na forma -iano) com o significado ‘que diz respeito a’. Na minha 

recolha porém, aparece um substantivo formado de outro com este sufixo. 

 

(cavalaria PB + / PE +) → cavalariano (br): ‘soldado de cavalaria; cavaleiro’ (1899) (Brasil: 1.960 
/ 4.410; Portugal: 8 / 8) 

 Formação curiosa, bastante frequente no PB, com uma presença quase nula no PE.  
                                                 
73O substantivo primatologista já figura no Priberam. 30/01/2011. 
74Villar 1989, 277, carteirista. 
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3.2.1.1.13.2. -nte (1)  

Este sufixo forma substantivos nomina agentis de verbos (Lopes 2003: 56). Porém, 

Vilela (1994: 76), falando de derivados dubletes, menciona-o junto com o sufixo -ista, e dá 

como exemplo o par farrante e farrista (formados do substantivo farra). A segunda formação é 

uma formação brasileira, e como tal vou tratar dela na parte dos adjectivos formados de 

substantivos. Infelizmente, a formação farrante – evocada também em Rio-Torto (1998b: 25) –

não figura em nenhum dos 10 (+1)75 dicionários por mim consultados, mas essa menção 

reforça que pode haver nomina agentis formados de substantivos com o sufixo -nte.  

 

(bandeira PB + / PE +) → bandeirante (br): sm. ‘1. homem pertencente a uma bandeira’ sf. ‘2. 
menina ou moça pertencente a uma associação que pratica o escotismo’ (PE: br) (1871) (Brasil: 
1.320.000 / 1.130.000; Portugal: 5.450 / 9.090) 

 Palavra relativa à História do Brasil, o que explica a sua elevada frequência nas páginas 

da Internet de ambos os países. Formada de bandeira + -nte, o que é reforçado pela datação 

posterior (1899) do verbo bandeirar e da sua primeira acepção ‘ser bandeirante’ também. 

 

3.2.1.1.13.3. -ocha (1)  

Segundo a explicação disponível no Houaiss, no caso de -ocha trata-se dum sufixo “de 

baixa freqüência em português, de um sufixo latino -cula-, -culu- diminutivo (coenaculum, 

matricula).” Segundo a mesma fonte, este sufixo ocorre apenas em 4 palavras, nomeadamente 

em cabrocha, carocha, galocha e garrocha. No Universal aparecem estas formações todas, e a 

primeira leva a indicação de brasileirismo. 

 

(cabra PB + / PE +) → cabrocha (br): Pop.‘1. qualquer mestiço escuro 2. mulata jovem’ (PE: br) 
(1889) (Brasil: 13.300 / 13.800; Portugal: 165 / 272) iAulete: "Uma cabrocha bonita, cantando e 
sambando, quem não admira?" (Portello Júnior e Wilson Falcão, "Samba rasgado") 
 Esta formação tem uma frequência bastante elevada nas páginas brasileiras da Internet 

e demonstra uma presença crescente nas de Portugal.  

 
3.2.1.1.14. Sumário 

Nesta subsecção as formações inequivocamente brasileiras foram as 94 seguintes: 

1. com -ada: brigalhada, chuveirada, ciumada, congada, patriotada, presepada; 

2. com -ado: reisado; 

3. com -agem: ciclagem, micagem, picaretagem; 

4. com -al: jabuticabal; 

5. com -ama: burrama; 

                                                 
75Villar 1989.  
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6. com -aria e -eria: baixaria, bilheteria, borracharia, marmoraria, movelaria; 

7. com -ário: industriário, orquidário, peculatário, providenciário; 

8. com -edo: vargedo; 

9. com -eiro e -eira: boiadeiro, cabineiro, caminhoneiro, capineiro, capoteiro, churrasqueiro, 

doleiro, garimpeiro, goleiro, grileiro, marmiteiro, marqueteiro, marreteiro, micreiro, 

motorneiro, muambeiro, patrulheiro, pipoqueiro, roqueiro, sacoleiro, sanfoneiro, seringueiro, 

verdureiro, zebu(z)eiro; bergamoteira, carrapateira, maracujazeiro, palmiteiro, pequizeiro, 

pupunheira, quaresmeira; gaveteiro, sinaleira; barranqueira, discurseira, montoeira; bobeira, 

parelheiro; 

10. com -ismo: adesismo, caturrismo, difusionismo, enxadrismo, esqueitismo, fisiologismo, 

gangsterismo, quinta-colunismo, saprofitismo, tenetismo; 

11. com -ista: angiologista, balconista, capoeirista, chargista, correntista, foguista, 

futurologista, hepatologista, indigenista, invernista, lobista, muralista, negocista, ortodontista, 

parapentista, passista, pecuarista, plantonista, primatologista, psicopatologista, punguista; 

12. com -ose: beriliose; 

13. outros casos: cavalariano, bandeirante, cabrocha. 

Os sufixos mais representados foram -eiro, -eira (41%), -ista (17%) e -ismo (10%). No 

caso do primeiro sufixo, das 50 formações recolhidas, 33 (66%) têm o significado de 

‘profissional’ e 10 (20%) significam ‘árvore ou arbusto’. Pode dizer-se que a elevada 

representatividade das palavras destes dois grupos se deve sobretudo a diferenças socio-

-culturais e geográficas entre as realidades dos dois países.   

No caso dos sufixos -eiro e -ista, concorrentes em formar nomina agentis, o primeiro 

demonstra uma produtividade maior (com 33 formações contra as 21 formações com o sufixo 

-ista), o que corresponde à observação de Vilela (1994: 75).  

Tendo examinado as formações com os sufixos -aria e -eria, pude afirmar o seguinte: o 

segundo sufixo só existe no PB, no PE é considerado apenas uma terminação; em concordância 

com a constatação anterior, no PB encontram-se mais formações com -eria, enquanto no PB o 

mais frequente é o sufixo -aria.   

As 3 formações seguintes, para além do Miniaurélio, só figuram num dos dicionários 

do Brasil por mim consultados: lajoteiro (iAulete), esqueitismo (Houaiss) e hepatologista 

(iAulete).   

As 6 formações seguintes foram criadas duma palavra base importada (“abrasileirada” 

ou não): goleiro, marqueteiro, roqueiro, esqueitismo, chargista e lobista.  
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Tive 3 exemplos onde a formação sintética do PB se exprime por uma perífrase no PE, 

nomeadamente borracharia → casa de pneus, movelaria → loja de móveis e verdureiro → 

vendedor de verduras. 

Dos 119 elementos desta subsecção, os seguintes 26 tiveram uma frequência superior a 

mil nas páginas de Portugal na Internet: chuveirada, molecada, reisado, baixaria, bilheteria, 

previdenciário, boaideiro, caminhoneiro, churrasqueiro, garimpeiro, goleiro, grileiro, 

maconheiro, roqueiro, sanfoneiro, verdureiro, carrapateira, bobeira, fisiologismo, tenentismo, 

balconista, capoeirista, hepatologista, ortodontista, pecuarista e bandeirante. 

A distribuição dos elementos desta subsecção segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 36 30% 

XVI 1 1% 

XVII 1 1% 

XVIII 2 2% 

XIX 28 23% 

XX 51 43% 

Total: 119 100% 
 
  

Sem contar com os 36 itens sem data, dos 83 itens datados 51 elementos (61%) são do 

século XX, o que corresponde às expectativas prévias. 

 Dos 119 substantivos não-avaliativos formados de substantivos e recolhidos aqui como 

formações brasileiras, os 4 seguintes já figuram no Priberam: gauchada, marmoraria, 

enxadrismo e primatologista. 
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3.2.1.2. Substantivos avaliativos (59) 
 Nesta subsecção, após dar uma breve visão dos sufixos avaliativos reunidos por 

diferentes gramáticas, apresento primeiramente as formações substantivas da minha recolha 

criadas com sufixos aumentativos, de seguida as que foram criadas com sufixos diminutivos e 

por último uma formação superlativa.  

 No Miniaurélio não se encontra nenhuma informação sobre o tratamento das formas 

aumentativas e diminutivas, mas talvez não seja errado lembrar aqui o método do DLPC 

(2001: XVII) relativo a essas formações. Nesse dicionário “têm entrada própria os diminutivos 

e aumentativos de substantivos nas seguintes condições: • os que apresentam formações não 

habituais como pintainho ≠ pinto + inho, etc.; • os que ganharam historicamente autonomia, 

perdendo o vínculo semântico à forma de origem, como rodela1 ≠ roda, etc.; • os que, para 

além do valor diminutivo ou aumentativo, adquiriram sentido próprio, como laranjinha (jogo; 

licor de laranja), etc.; • os que entram com sentido próprio em expressões que se prendem só 

com o diminutivo ou o aumentativo, como pratinho (em ser um pratinho2), etc.” 

Na apresentação dos sufixos avaliativos dou o seu significado segundo as informações 

disponíveis nos dicionários Houaiss, iAulete (Brasil) e Infopédia (Portugal), marcando a 

negrito entre os exemplos dos dicionários as formações que aparecem na minha recolha. 

Atendendo a que no caso das formações avaliativas o seu significado primário é sempre 

previsível, se uma formação não tiver alguma outra significação, será desnecessário fornecer 

mais explicações para alem das básicas fornecidas a todos os elementos.  

No capítulo dedicado à sufixação avaliativa em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 

958-962), as autoras distinguem dois tipos de sufixos: os sufixos avaliativos (-inho, -ito, -ão) e 

os sufixos z-avaliativos (-zinho, -zito, -zão). A diferença principal entre estes dois tipos reside 

na categoria morfológica das suas formas de base: os sufixos avaliativos juntam-se a radicais e 

os z-avaliativos juntam-se a palavras. 

Segundo Villalva (2000: 289-290), os sufixos avaliativos não mudam a categoria 

sintáctica, a estrutura argumental, as propriedades morfo-semânticas nem o género da palavra 

base à qual alteram a sua interpretação semântica. Os sufixos avaliativos podem ser recursivos, 

surgem à direita dos sufixos derivacionais e antecedem a flexão da palavra formada com eles. 

Estudando estes sufixos (291-341), a autora diferencia três categorias, 1) a dos sufixos 

avaliativos; 2) a dos sufixos Z-avaliativos e 3) a categoria dos sufixos pseudo-avaliativos. 

Estes últimos (como por exemplo os sufixos -aço, -ão, -oca ou -ola) não mudam a categoria 

sintáctica da palavra base, mas determinam o valor de género das formas que integram como 

                                                 
1Rodela: ‘2. pequena roda ou disco; 3. pedaço de frutos, legumes, enchidos... cortados de forma circular’ (DLPC). 
2Ser um pratinho: ‘ser muito cómico, provocar o riso’ (DLPC). 
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se pode ver nos exemplos seguintes: filme (sm.) → filmaço (sm.) e febre (sf.) → febraço (sm.); 

drama (sm.) → dramalhão (sm.) e faca (sf.) → facalhão (sm.); beijo (sm.) → beijoca (sf.) e 

perna (sf.) → pernoca (sf.); dente (sm.) → dentola (sf.) e graça (sf.) → graçola (sf.).  

Numa outra obra mais recente, a mesma autora (Villalva 2008: 129) aponta a que o 

avaliativo -inho se prefere para a modificação de bases com menor número de sílabas e 

pertencentes a um léxico mais frequente e informal, enquanto o sufixo -zinho modifica bases 

mais extensas e menos frequentes.  

 

Sufixos aumentativos e diminutivos presentes em gramáticas do português 
 Em Vázquez Cuesta – Luz (1980: 378-380), as autoras apresentam como principais 

sufixos aumentativos, os seguintes: -ão, -ona (por vezes com os infixos -ar-ão, -arr-ão, -zarr-

-ão, -alh-ão, -et-ão, -eir-ão ou -g-ão), -aço e -aça. Na sua lista dos principais sufixos 

diminutivos figuram -inho/-a, -ito/-a, -ino/-a, -ote/-a e, com um matiz levemente depreciativo, 

-acho/-a, -icho/-a, -ucho/-a, -elho/-a, -olo/-a, -ico/-a e -ejo/-a. 

 Em Teyssier (1989: 88-92), para além dos acima citados, figuram como sufixos 

aumentativos -anzil (masc.), -arra (fem.), -ázio (masc.), e -orra (fem.), e como diminutivos 

-eco (masc.), -ete (masc.) e -eta (fem.). 

 Em Cunha – Cintra (2005: 90-95), podem encontrar-se ainda como sufixos 

aumentativos -uça, -aréu, -astro, -az, -alhaz e -arraz e como diminutivos -ino/-a, -im, -ebre, 

-ela, -ilho/-a, -isco/-a e -usco/-a.   

 Bechara (2007: 361-363), para além dos acima enumerados, apresenta ainda como 

sufixos aumentativos -anço, -alho/-a, -ama, -ázio, -eima, -anca, -asco, -ola (que também 

aparece entre os diminutivos), -ento, e como diminutivos, o autor recolhe ainda os seguintes: 

-zim, -zito, -eto, -oto, -el, -elo, -iola, -ula, -ulo, -cula, -culo, -alho (aumentativo também), 

-elho, -ilho, -olho, -aça, -aço (estes dois últimos aumentativos também), -iça, e -iço. 

  A distribuição dos 59 elementos desta subsecção segundo o seu sufixo é a seguinte:  
 

Sufixo Tipo Itens Percentagem  Sufixo Tipo Itens Percentagem 

-aço aum. 1 2%  -ola dim. 1 2% 

-ão aum. 16 27,5%  -ota, -oto dim. 3 4,5% 

-aréu aum. 1 2%  -(z)inho dim. 28 47,5% 

-eta dim. 2 3,5%  

-ete dim. 1 2%  

3 casos à 
parte 

superl. 
/ dim. 

2 / 1 4,5% 

-oca dim. 3 4,5%  Total:  59 100% 
 

Como se pode ver, recolhi 18 formações aumentativas (30,5%), 39 diminutivas (66%) 

e 2 superlativas (3,5%), que trato aqui como um caso à parte. 
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3.2.1.2.1. Formações aumentativas (18) 
3.2.1.2.1.1. -aço (1) 

Houaiss: aumentativo e não raro pejorativo: agraço, amigaço, animalaço, etc. 
iAulete: ‘aumento’; ‘que é muito (certa qualidade)’; ‘dada ação caracterizada pelo 

excesso’; ‘algo em excesso’ (especialmente barulho): ricaço; apitaço, buzinaço. 
Infopédia: sufixo nominal, de origem latina, que tem sentido aumentativo e, por vezes, 

pejorativo (ricaço; bigodaço). 
  

É importante lembrar aqui a seguinte observação de Sandmann (1996: 33): “Gosta-se, 

no entanto, de formar, no português, aumentativos masculinos de substantivos femininos. Isso 

se deve provavelmente à ideia de que o masculino se presta melhor para a expressão do que é 

grande e forte.” Na recolha de Sandmann (1996: 33-34) aparecem 4 formações com o sufixo 

-aço, 3 das quais já dicionarizadas3. 

 

(bola PB + / PE +) → bolaço: (irr.) ‘Fut. jogada ou passe bem realizado; bolão’ (PE: br) (Brasil: 
518 / 1.190; Portugal: 2 / 8) 

 Esta formação insere-se no grupo dos substantivos aumentativos masculinos, formados 

a partir duma palavra base feminina. É um termo utilizado no futebol, e como tal é bastante 

frequente no PB. 

 

3.2.1.2.1.2. Formações aumentativas com o sufixo -ão (16) 
Houaiss: (verbete -ão) (...) 5) -ão aumentativo. a) -ão como mero sufixo dimensivo de 

outra coisa: anelão, bolão, bundão, chapadão, fardão, grotão, quentão; b) -ão como sufixo moral 
ou ético de típico valor afetivo: bundão, gostosão, mundão; (...) d) -lhão como sufixo moral ou 
ético de valor afetivo: gritalhão,; (...) i) sufixos encorpados em -ão, dimensivos ou afetivos, de 
fraca ocorrência: -chão (bonachão), -gão (espadagão, etc.), -strão (falastrão), -tão (borratão, etc.), 
-jão (varejão <vara), -rão (brancarão, etc.)  

iAulete: (verbete -ão) formador de aumentativos, presente desde muito cedo na língua seja 
com valor dimensivo, afetivo ou expressivo. Geralmente com as seguintes noções (muitas das quais 
correlatas): a) ‘que é grande ou que é maior (em tamanho ou dimensão [por extensão, largura ou 
diâmetro etc.], ou proporção [ou número], ou duração) que os elementos de sua categoria ou que os 
outros de sua espécie’: bundão. b) (dessa ideia de ‘algo em maior tamanho ou dimensão’ surge a 
noção de) ‘algo similar mas com outras características ou algo específico ou até mesmo diferente 
(mas com alguma coisa em comum com o referente original)’: anelão, lixão.(...) i) ‘coletividade’: 
povão, mundão. (...) [Por ser o aumentativo um recurso da linguagem afetiva, os vocábulos com 
esse sufixo (por sinal, o mais representativo na formação de aumentativos) apresentam muitas 
vezes valor depreciativo ou pejorativo (bundão) ou de apreço (meninão). (...) [O feminino de -ão é 
-ona (bonitona, lindona, gatona, quarentona); é comum, entretanto, na linguagem moderna a 
formação de substantivo masculino a partir de substantivo feminino + -ão: mulherão, moscão.] 

Infopédia: sufixo nominal que tem sentido aumentativo (caldeirão), exprime a ideia de 
origem (beirão), idade (trintão) ou acção brusca (puxão, empurrão), e apresenta, por vezes, 
sentido diminutivo (calção). 

 

                                                 
3As 3 formações dicionarizadas são as seguintes: buzinaço, barulhaço e joelhaço. 
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O grupo de formações aumentativas com o sufixo -ão divide-se em três subgrupos: 1) 

substantivos formados de substantivos; 2) substantivos aumentativos formados de adjectivos e 

3) substantivos aumentativos formados de verbos.  

Na recolha de Sandmann (1996: 35-36), figuram 18 formações com o sufixo -ão, 10 

das quais já dicionarizadas4. 

Rio-Torto (1998a, 149-173), estudando as várias formações com o sufixo -ão, chega à 

conclusão seguinte: “o sistema derivacional do português contemporâneo não possui um só 

afixo -ão, mas vários sufixos homónimos com a mesma estrutura formal. No âmbito dos 

operadores isocategoriais destacam-se os valores aumentativo-intensivo e diminutivo de -ão.”  

 Vilela (1994: 81) observa que no domínio da aumentação o sufixo -ão é o mais 

produtivo. 

 

3.2.1.2.1.2.1. -ão (Substantivos formados de substantivos) (11) 
 Na maior parte das formações deste grupo encontra-se apenas o sentido de aumentação 

ou seja ‘grande N’. Algumas vezes, porém, o significado da palavra criada com o sufixo -ão 

difere do sentido original da palavra base, e nestes casos faço menção deste facto.  

 

(anel PB + / PE +) → anelão5: ‘anel grosso’ (Houaiss, 2ª acepção: ‘anel grosso, de ouro ou de 
prata, eventualmente cravejado de brilhantes’) (Brasil: 1.560 / 6.590; Portugal: 144 / 128) 
 

(bola / bolo PB + / PE +) → bolão6: ‘Fut. 1. bolaço 2. (br) grande quantidade de dinheiro’ (PE: br) 
(Brasil: 875.000 / 1.130.000; Portugal: 2.990 / 3.180) iAulete: Joguei fora um bolão de revistas 
velhas. (Exemplo para o significado ‘grande quantidade’.) 

Esta formação aumentativa apresenta mudança semântica. Na explicação dada a essa 

formação, o Miniaurélio não esclarece que no primeiro caso se trata da forma aumentativa de 

bola: 1. bola + -ão e no segundo da de bolo: 2. bolo + -ão. A palavra bolo, segundo a sua 6ª 

acepção no Houaiss significa ‘monte de tento ou dinheiro em mesa de jogo, resultante das 

entradas, apostas, multas, reposições e perdas dos parceiros, e que se destina ao pagamento dos 

ganhos; bolada’, e assim se compreende melhor a segunda acepção da formação bolão. 

 

(bunda PB + / PE + br) → bundão (br): ‘1. bunda grande 2. Fig. pessoa covarde, ou desanimada’ 
(1913) (Brasil: 93.600 / 86.200; Portugal: 1.900 / 1.760) 

 Na sua segunda acepção, esta criação aumentativa apresenta mudança semântica. A 

forma feminina bundona ‘bunda grande; bundaça, bundana, bundão’ (Aurélio) não aparece no 

Miniaurélio.  

                                                 
4As 10 formações dicionarizadas são as seguintes: bandejão, bolsão, calçadão, cirandão, dinheirão, fraldão, garotão, 
povão, tapetão e varandão.  
5Villar 1989, 165, cachucho. 
6Villar 1989, 178, gadocha, gordão. 



74 

 

(cebola PB + / PE +) → cebolão: ‘relógio antigo, de bolso ou atual, de pulso, grande, redondo e 
grosso’ (1258) (Brasil: 21.200/ 24.500; Portugal: 104 / 95) 

 Entre as acepções da palavra cebola, tanto no PE como no PB pode encontrar-se o 

significado ‘relógio de má qualidade’ (Priberam, quarta acepção, indicada como informal; 

Houaiss, quinta acepção, indicada como informal). Nesta formação aumentativa, ausente do 

PE, há uma leve mudança semântica, faltando a informação sobre a má qualidade do relógio. 

 

(chapada PB + / PE +) → chapadão (br): ‘1. chapada extensa 2. sucessão de chapadas’ (PE: br) 
(1887) (Brasil: 818.000 / 485.000; Portugal: 816 / 1.070) 
 

(farda PB + / PE +) → fardão (br): ‘farda usada em solenidade pelos membros de certas 
academias’ (PE: br) (Brasil: 6.010 / 16.100; Portugal: 2.120 / 1.250) 

 No caso desta formação aumentativa, a significação não é previsível, ocorre uma 

mudança semântica. 

 

(grota PB + / PE +) → grotão (br): ‘depressão funda entre montanhas’ (PE: br) (Brasil: 34.500 / 
36.500; Portugal: 562 / 872) 
 

(lixo PB + / PE +) → lixão (br): ‘lixeira, vazadouro de lixo’ (PE: br) (déc.1980) (Brasil: 361.000 / 
368.000; Portugal: 1.085 / 1.390) 

 Lixeira (Brasil: 489.000; Portugal: 32.400)7 no PE ‘1. local onde são acumulados 

indevidamente resíduos ou detritos indiscriminados 2. sítio imundo; sujeira’ (Infopédia); no PB 

‘recipiente de madeira, plástico ou metal, de forma e tamanho variados, móvel ou fixo, onde se 

reúne o lixo, nas casas, logradouros e vias públicas; lixo’ (Houaiss). 

  O recipiente para reunir o lixo no PE chama-se caixote do lixo, cuja busca na Internet 

(Brasil: 9.380; Portugal: 172.000)8 confirma esta diferença. 

  

(mundo PB + / PE +) → mundão (br): ‘1. grande extensão de terra; mundaréu 2. grande porção de 
coisas ou pessoas’ (PE: br) (Brasil: 60.900 / 103.000; Portugal: 8.290 / 13.400) iAulete: um mundão 
de gente 
  

(quindim PB + / PE +) → quindão (br): ‘Culin. quindim feito em fôrma grande’ (Brasil: 5.850 / 
15.700; Portugal: 100 / 143) 
 

(talhado PB + / PE + br) → talhadão (br): ‘trecho de rio apertado entre ribanceiras’ (Brasil: 994 / 
987; Portugal: 2 / 3) 
 

                                                 
7Busca de 04/08/2010. 
8Busca de 07/09/2010. 
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3.2.1.2.1.2.2. -ão (Substantivos formados de adjectivos) (3) 
Falando dos substantivos aumentativos, lembre-se a seguinte observação de Cunha – 

Cintra (2005: 90): “Nem sempre o sufixo aumentativo se junta ao radical de um substantivo. 

Há derivações feitas sobre adjectivos (ricaço de rico; sabichão de sábio) e também sobre 

radicais verbais (chorão de chorar; mandão de mandar).” Na minha recolha encontram-se dois 

exemplos para derivações aumentativas sobre radicais adjectivais (mais uma forma feminina).  

 
(gostoso PB + / PE +) → gostosão (br): ‘Gír. homem atraente, gabola, cheio de pose’ (PE: br) 

(Brasil: 118.000 / 115.000; Portugal: 4.590 / 3.850) iAulete: Quem me dera ter um gostosão em 
casa! 
  Formação com presença elevada nas páginas da Internet, cuja forma feminina que 

aparece num verbete separado no Miniaurélio, é a seguinte:  

 

 (gostoso PB + / PE +) → gostosona (br): ‘Gír. mulher muito atraente’ (PE: br) (Brasil: 
156.000 / 161.000; Portugal: 3.520 / 3.120) iAulete: As gostosonas atraíam os olhares. 

 Como se pode ver, esta formação tem também uma frequência elevada nas páginas da 

Internet, e por ser a forma feminina duma formação em -ão, conto-a no grupo daquelas 

formações.  

 
(quente PB + / PE +) → quentão9 (br): ‘aguardente de cana com açúcar, gengibre e canela, servida 
quente’ (PE: br) (sXX) (Brasil: um 16.900 / um 2.710; Portugal: 7 / 6) 
 

3.2.1.2.1.2.3. -ão (Substantivos formados de verbos) (2) 
(falar PB + / PE +) → falastrão: ‘adj. sm. tagarela’ (PE: br) (Brasil: 18.000 / 18.900; Portugal: 142 
/ 174) 

No Miniaurélio, no verbete desta formação aparece também a sua forma feminina: 

falastrona. Nesta formação ocorrem dois sufixos ao mesmo tempo: -astro e -ão. No Houaiss 

encontra-se o significado seguinte: ‘que ou o que fala muito e comete indiscrições’. Pelos 

números das buscas na Internet, vê-se bem que tem uma frequência elevada nas páginas do 

Brasil. 

 
(gritar PB + / PE +) → gritalhão: ‘indivíduo que grita muito’ (Brasil: 667 / 1.670; Portugal: 4 / 2) 

No Miniaurélio, no verbete desta formação também aparece a sua forma feminina: 

gritalhona. Nesta formação ocorrem dois sufixos ao mesmo tempo: -alho e -ão. Quanto ao seu 

significado, no Michaelis encontra-se o seguinte: ‘o que grita muito alto’, e no iAulete ‘sm. que 

fala aos gritos adj. que grita ou fala muito alto’. Nas páginas brasileiras da Internet tem uma 

frequência pouco importante e nas páginas de Portugal quase não aparece. 
                                                 
9Villar 1989, 280, 1 cachaça com açúcar, canela e gengibre que se toma aquecida, nas noites frias, no interior da região 
centro-sul do Brasil 2 qualquer bebida aquecida 3 pintada (‘café com aguardente, no caso brasileiro, aguardente de 
cana’).  
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3.2.1.2.1.3. -aréu (1) 
Houaiss: é o sufixo -éu com valor aumentativo de formação tardia: cacharréu/cacharéu, 

fogaréu, lumaréu, (...) mundaréu, pataréu, povaréu; J. P. Machado pergunta, em fogaréu 
(exemplificando com uma ocorrência do sXV), se é derivado de um verbo fogar, vocabularizado 
em 1873 – o que dá um grau de estranheza do sufixo; ver -éu. 

iAulete: suf. subs. que entra, v. g., em fogaréu, mastaréu, povaréu, caçaréu. Cf. G. Viana, 
Palestras Filológicas, 75. 

 Infopédia: sufixo nominal, de origem latina, que tem sentido diminutivo (fumaréu; 
lumaréu). 
 

(mundo PB + / PE +) → mundaréu: ‘1. mundão 2. grande porção de coisas ou pessoas’ (Brasil: 
8.610 / 23.900; Portugal: 156 / 311) 
 Esta formação, ausente de todos os dicionários de Portugal consultados, aparece em 

Cunha – Cintra (2005: 91) entre os exemplos que ilustram o uso do sufixo -aréu, sobre o qual 

se pode ler o seguinte: “De origem obscura, este sufixo nem sempre é aumentativo. Em 

mastaréu (‘pequeno mastro suplementar’), por exemplo, é antes diminutivo. Em fogaréu, 

fumaréu, mundaréu e povaréu sente-se que o valor aumentativo está associado ao colectivo.”    

 

3.2.1.2.2. Formações diminutivas (39) 
 Antes de examinar as formações diminutivas da minha recolha, é importante lembrar a 

seguinte observação de Vilela (1994: 83): “O sufixo -(z)inho/-a é de longe o afixo mais 

produtivo com função diminutiva.” Algumas criações diminutivas com outros sufixos 

aparecem no Miniaurélio, e em certos casos demonstram mudança semântica também.  

 

3.2.1.2.2.1. -eta (2) 
Houaiss: com valor diminutivo, ou aproximativamente diminutivo, ou formador de 

derivados indicativos de outra coisa relacionada com o referencial do derivante. 
 iAulete: Indica diminutivo ou aproximadamente diminutivo; -ITO: corveta; historieta; 

luneta. [F.: Feminino de -eto.] 

 DLPC
10: exprime a noção de valor diminutivo, chupeta, motoreta, paixoneta.  

 

 É de notar que as duas formações diminutivas da minha recolha com o sufixo -eta têm 

uma palavra base masculina11. 

 

(canal PB + / PE +) → canaleta: ‘sf. pequeno canal; canalículo’ (PE: br) (1913) (Brasil: 188.000 / 
237.000; Portugal: 607 / 666) 
 O equivalente presente nos dicionários de Portugal (todos) é canalículo (Brasil: 606; 

Portugal: 203) ou canalete (Brasil: 3.380; Portugal: 246) – este último não figura no DLPC. A 

                                                 
10Este sufixo não figura na Infopédia, por isso damos aqui o que se encontra sobre ele no DLPC. 
11No Houaiss encontrámos apenas os seguintes dois substantivos femininos formados com o sufixo -eta duma palavra 
base masculina: carreta (de carro) e jantareta (de jantar). 
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forma canalzinho (Brasil: 3.800; Portugal: 287)12 tem também alguma frequência  nas páginas 

da Internet. 

 

(muro PB + / PE +) → mureta: ‘sf. muro baixo’ (1933) (Brasil: 43.400 / 46.100; Portugal: 342 / 231) 

 Formação irregular de muro (Houaiss). Em dois dicionários de Portugal (Infopédia, 

Priberam) aparece a forma masculina murete (Brasil: 168; Portugal: 1.840)13 que não figura 

nos outros dois. No Houaiss e no iAulete aparecem ambas as formas (murete, no Houaiss, com 

a datação de 1896), no Aurélio e no Michaelis só figura a forma mureta. 

 
3.2.1.2.2.2. -ete (1)  

Houaiss: sufixo que aparece em diminutivos, diminutivos afetivos, diminutivos 
designativos de outra coisa que a normal. 

iAulete: Indica diminutivos: artiguete, diabrete, falsete. 
Infopédia: sufixo nominal, de origem latina, que tem sentido diminutivo e, por vezes, 

pejorativo (fradete; tiranete). 
 

Na recolha de Sandmann (1996: 38) aparecem 3 formações, todas elas dicionarizadas14. 

 

(colchão PB + / PE +) → colchonete: ‘sf. colchão pouco espesso’ (Brasil: 73.300 / 110.000; 
Portugal: 629 / 651) 

 Note-se que esta formação segundo o Aurélio, o Houaiss, o Michaelis e o iAulete é um 

substantivo masculino15, e na sua criação é ao radical colchon- que o sufixo -ete se juntou. 

 

 
3.2.1.2.2.3. -oca (3)  

Houaiss: ocorre como diminutivo (às vezes, como aumentativo não raro com valor afetivo, 
às vezes com valor pejorativo), quase sempre no feminino, não raro como comum de dois e, 
quando não, como feminino de -oco /ô/, isto é, com metafonia; trata-se, pois, de sufixo, 
desenvolvido provavelmente no vernáculo, num sistema geral com variante da primeira vogal (na 
base -ico/-ica); ver -oco. /// -oco: provavelmente hispânico, -occus, que Corominas chama 
despectivo e que em português do Brasil parece ter sofrido certa influência da terminação -oca /ó/ 
tupi, de gênero feminino ou comum de dois (boçoroca, caboroca, capororoca, cariboca, etc.); 
nuns casos, a metafonia corresponde aos gêneros masculino e feminino, mesmo formais (barroco / 
barroca, bicharoco / bicharoca, bichoco / bichoca, choco / choca, dorminhoco / dorminhoca, 
maçaroco / maçaroca, passaroco / passaroca, (...) troco/troca), noutros casos, desenvolve-se, 
modernamente, no Brasil, certa conotação diminutivo-depreciativa ou afim, normalmente no 
feminino, mas ocasionalmente comum de dois gêneros (beiçoca, beijoca, belezoca, boboca, 
bolostroca, coroca, dondoca, engenhoca, fanzoca, fofoca, potoca) 
  iAulete: diminutivo ou aumentativo popular: engenhoca, bichoca, paparoca. 

                                                 
12Buscas de 04/08/2010. 
13Busca de 04/08/2010. 
14As 3 formações dicionarizadas são as seguintes: cartazete, disquete e sofanete 
15A busca de 04/08/2010 nas páginas brasileiras da Internet da palavra colchonete precedida pelo artigo definido 
masculino e feminino (um colchonete: 18.000 / uma colchonete: 208) confirma que é um substantivo masculino. 
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Infopédia: -oco: sufixo nominal, de origem latina, de sentido diminutivo (passaroco, 
pinoco) / DLPC: -oco, a: elemento de formação, exprime as noções de: 1. valor afectivo: 
dorminhoco, passaroco, bicharoco 2. sentido aumentativo. 

 

Sandmann (1996: 47) observa que o sufixo -oca, usado na formação de palavras 

diminutivas, contém também uma coloração emocional, indicando apreço na formação motoca 

(única formação recolhida por ele, e já dicionarizada), mas expressando desapreço nas 

formações belezoca e engenhoca. 

 

(beleza PB + / PE +) → belezoca (br): ‘Fam. pessoa bela; beleza’ (PE: br) (Brasil: 1.940 / 5.210; 
Portugal: 191 / 273) iAulete: Casou-se com a belezoca da turma. Lançaram um novo modelo da 
moto, mas a belezoca custa uma fortuna.  
 
(bobo PB + / PE +) → boboca (br): ‘adj. s2g. tolo’ (PE: br) (a1958) (Brasil: 12.600 / 14.100; 
Portugal: 515 / 356) 
 
(moto PB + / PE +) → motoca: ‘Pop. V motocicleta’ (sXX) (Brasil: 66.700 / 70.600; Portugal: 
1.230 / 868) 

Villar (1989: 295) observa o seguinte: “motoca é diminutivo afectivo da braquiologia 

moto (por motocicleta)”. É a formação motoca que serve de palavra base a motoqueiro, forma 

popular de motociclista.  

Note-se que no PE a abreviatura de motocicleta pode ser mota ou moto (ambas as 

formas são substantivos femininos), porém a primeira forma é mais usada, como o confirma a 

busca nas páginas de Portugal da Internet (Portugal: mota: 193.000; moto: 161.000)16 que em 

ambos os casos efectuei com a adição do artigo indefinido uma, tendo em consideração que a 

palavra mota é também um apelido frequente em Portugal. 

 
3.2.1.2.2.4. -ola (1) 
 Houaiss: sufixo de diminuição; neste caso, tais diminutivos distribuem-se em duas 
categorias, quanto ao gênero gramatical: 1) feminino, para com os substantivos de coisas: aldeola, 
bandeirola, barbeirola, barcola, braçola, cabriola, caixola, camisola, cantarola, caraminhola, 
caranguejola, carriola, etc. 2) como feminino e cumulativamente masculino, quando atribuíveis a 
pessoas: asneirola, beiçola, bestiola, criançola, etc. 

iAulete: diminuição: casinhola, portinhola. 
Infopédia: sufixo nominal, de origem latina, de sentido diminutivo, por vezes pejorativo 

(portinhola, merendola, tendola). 
 
(mar PB + / PE +) → marola (br): ‘sf. ondulação na superfície do mar’ (PE: br) (1899) (Brasil: 
59.200 / 57.700; Portugal: 557 / 462) 
 No caso desta formação ocorre mudança semântica e de género também. 
 

                                                 
16Busca de 10/09/2010. 
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3.2.1.2.2.5. -ota, -oto (3) 
  Houaiss: -ota: 1) ocorre em cultismos de origem grega, remota, ou pelo latim científico, de 
um sufixo grego -ôtés (ou, num caso, -ôtos) designativo de ‘natural de, que habita’, alatinado -óta 
(latim científico -ota) e raro -ôtes, aportuguesamento -ota e também -oto /ô/ ou /ó/; ocorre em 
vocábulos já originalmente greco-latinos já formados à sua feição como: acroniota, amniota, 
anamniota, antipatriota, (...) triglota; as formas em -oto (/ô/ ou /ó/) incluem: abioto, (...) radiofoto, 
rincoto, rotofoto, zigoto; 2) nos casos seguintes, há o sufixo -ota diminutivo, já meramente 
dimensivo, já indicativo de outra coisa, já meramente afetivo, grupáveis em correlação com o 
masculino de forma padrão, a saber: a) -ota /ó/:-ote /ó/ (i.e., feminino : masculino): acabadota, 
atrevidota, (...) risota, serrota, velhota, vigota, b) -ota /ó/: -oti /ô/, em sapota; c) -ota /ó/: -oto /ô/, 
em canhota e casinhota; por fim, numa série em que o sufixo -ota é sensívelmente diminutivo, não 
raro afetivo: aldeota, bolota, cambalhota, (...) vilota, xoxota.; -oto: raro, com caráter diminutivo 
(anhoto, casinhoto, feiroto, perdigoto, picoto) ou indicador de ‘natural de’ (minhoto, paivoto, 
picaroto). 

iAulete: -ota: 1. formador de diminutivos, feminino de -oto/-ote: canhota, baixota, fracota, 
ilhota, velhota etc.; -oto: (não figura como verbete). 

Infopédia: -ota: sufixo nominal, de origem latina, que tem sentido diminutivo (raparigota, 
risota, casota); -oto: sufixo nominal, de origem latina, com sentido diminutivo (picoto, raboto). 
 

(bico PB + / PE +) → bicota (br): ‘beijoca’ (irr.) (PE: br) (Brasil: 2.180 / 5.910; Portugal: 9 / 56) 
 Nesta formação ocorre uma mudança semântica. 
 

(laje PB + / PE +) → lajota: ‘pequena laje’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 29.200 / 38.100; Portugal: 139 / 196) 
 

(vinho PB + / PE +) → vinhoto: ‘resíduo, potencialmente poluente, da produção do álcool de cana-
de-açúcar’ (Brasil: 43.600 / 34.800; Portugal: 115 / 86) 

 No PE o termo geral para designar o resíduo da destilação dos licores alcoólicos é 

vinhaça, que também existe no PB (Brasil: 15.800; Portugal: 565)17. 

 
3.2.1.2.2.6. -(z)inho/-a (28) 
 Houaiss

18: diminutivo, derivado de um sufixo -ínu- latino vulgar (conexo com -ino, ver, 
que é sua fonte), com um desdobramento típico da língua portuguesa, sobre o qual cabe salientar: 
1) na linguagem afetiva, pode ocorrer a multiplicação do mesmo sufixo diminutivo menino: 
menininho: meninozinho: menininhozinho, etc.; 2) ocorre com valor intensificador em advérbios: 
agorinha (‘nesse exato momento’), devagarzinho (‘muito devagar’); 3) ocorre, em adjetivos, com 
valor intensificador: [céu] azulzinho (‘completamente azul’), [estante] tortinha (‘muito torta’) e/ou 
amenizador: [rapaz] escurinho; 4) apresenta freqüentemente ao usuário a opção -inho com -zinho: 
bote: botinho: botezinho; burro: burrinho: burrozinho; 5) é sistematicamente evitado nos casos em 
que a palavra, no grau normal, termina em vogal tônica nasal ou ditongo (capitãozinho, orfãozinho, 
chapeuzinho – e chaspelinho – e, no Brasil, porque freqüentemente -el = -eu, papelzinho, 
pastelzinho, postalzinho) ou por sílaba tônica fechada – no timbre ou por consoante: avozinho, 
altarzinho, canalzinho, armazenzinho (ver -z-); a seguir, um exemplário não exaustivo de 
diminutivos em -inho, correntes modernamente: acolchoadinho, adeusinho, anjinho, assinzinho, 
azeitinho, (...) brotinho, bugrinho, (...) cachorrinho, cafezinho, (...) cedinho, (...) chumbinho, (...) 

                                                 
17Busca de 09/08/2010. 
18As informações seguintes dos dicionários são disponíveis no verbete -inho. 
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homenzinho, hominho, inferninho, janeirinho, (...) saquinho, sinhozinho, soldadinho, sozinho, (...) 
zinho. (...) 
 iAulete: Formador de diminutivo, derivado do latim -inu, sendo usado também, entre 
outros casos, para: a) expressar afetividade: amiguinho, lembrancinha etc. b) demonstrar ironia: 
feinho, gracinha etc. c) intensificar o valor semântico: pertinho, agorinha etc. 
 Infopédia: sufixo nominal, de origem latina, de sentido diminutivo e, por vezes, 
aumentativo (pontinho, sombreirinho, velhinho). 
 

Sobre os sufixos -inho e -zinho Lima (1963: 88) observa o seguinte: “Qualquer 

substantivo admite a formação com o sufixo -inho ou -zinho.” A esse respeito é importante ter 

em conta as explicações mais detalhadas que junto a seguir. 

Em Cunha – Cintra (2005: 93-94), os autores consideram o sufixo -inho (-zinho) de 

enorme vitalidade na língua, lembrando que esse se junta não só a substantivos e adjectivos, 

mas também a advérbios e outras palavras invariáveis (agorinha, devagarinho, adeusinho!). 

Quanto ao uso das duas formas deste sufixo, com a excepção das palavras terminadas em -s e 

-z que exigem a forma -inho, segundo os autores não é fácil indicar a escolha entre elas. No 

entanto pode verificar-se uma preferência pelas formações com -zinho na linguagem culta 

(para manter assim íntegra a pronúncia da palavra base), e a linguagem popular, tende para as 

formações com -inho. Os autores notam ainda que nos casos em que o sufixo -inho se junta a 

particípios irregulares, esses tornam-se regulares, a que dão o exemplo seguinte: “Esse 

dinheiro foi bem ganhadinho e bem gastadinho por mim.” 

A respeito da escolha entre os sufixos -inho e -zinho Bechara (2007: 362) precisa que 

as palavras terminadas em nasal, ditongo e vogal tónica só toleram -zinho (cãozinho, 

irmãzinha, albunzinho, raiozinho, bonezinho, urubuzinho), o mesmo acontecendo com as 

palavras terminadas em -r, embora nesse caso haja alguns em -inho também, facultativamente 

(serzinho, cadaverzinho, caraterzinho; colherzinha ou colherinha). O autor lembra ainda que 

no caso duma palavra masculina terminada em -a, ou feminina terminada em -o, ou ainda no 

caso duma palavra singular terminada em -s, estas terminações reaparecem quando se lhes 

junta o sufixo -inho (o Maia → o Mainha, a (João do) Carmo → a Carminho, Jarbas → 

Jarbinhas). Bechara observa também que no caso de pais e filhos terem o mesmo nome, os 

diminutivos -inho e -zinho podem assumir valor patronímico (Pacheco – o pai, e Pachequinho 

– o filho ou Diva – a mãe, e Divinha – a filha)19.  

Lembre-se igualmente a observação de Vázquez Cuesta – Luz (1980: 380) sobre os 

diminutivos formados com -zinho/-a (e -zito/-a) onde não apenas o sufixo, mas também a 

                                                 
19A esse respeito lembrem-se duas formações recolhidas por Sandmann (1996: 35-36), não dicionarizadas: a forma 
aumentativa Gonzagão, nome dado ao cantor e compositor Luís Gonzaga pai, em oposição a seu filho homónimo 
Gonzaguinha. 
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palavra principal, são afectados pelas marcas do feminino e do plural, excepto o s deste, que 

aparece só na terminação: irmão / irmãozinho / irmãzinha; cão / cãozinho / cãezinhos; anel / 

anelzito / aneizitos; lição / liçãozita / liçõezitas20.  

Na recolha de Sandmann (1996: 39-42), aparecem 37 formações, 14 das quais já 

dicionarizadas21. 

 
3.2.1.2.2.6.1. -(z)inho/-a (Substantivos formados de substantivos) (27) 
 No caso das seguintes formações em geral ocorre mudança semântica, o que se pode 

ver na indicação do significado das palavras e o que também explica que estas formações 

apareçam no dicionário.  

 
(abobra PB + / PE +) → abobrinha22: ‘fruto verde da aboboreira’ (PE: br) (Brasil: 156.000 / 
186.000; Portugal: 2.140 / 1.880) 

 Nos dicionários de Portugal (com a excepção do Universal) encontra-se a forma 

curgete (aportuguesamento da palavra francesa courgette) cuja frequência nas páginas da 

Internet (Brasil: 334; Portugal: 18.400)23 confirma o seu uso no PE. 

 
(armário PB + / PE +) → armarinho24 (br): ‘loja de miudezas’ (PE: br) (1881) (Brasil: 515.000 / 
632.000; Portugal: 146 / 289) 

 O equivalente desta formação no PE é retrosaria, cuja busca na Internet (Brasil: 1.370; 

Portugal: 12.600)25 reforça esta diferença. 

 
(boca PB + / PE +) → boquinha (br): ‘Fam. beijo’ (PE: br) (Brasil: 241.000 / 192.000; Portugal: 
4.940 / 16.200) 
 

(branca PB + / PE +) → branquinha (br): ‘cachaça’ (PE: br) (1899) (Brasil: 5.190 / a 12.100; 
Portugal: 1 / 374) 
 
(broto PB + / PE +) → brotinho26 (br): ‘Pop. moça ou rapaz no começo da adolescência (entre 14 e 
18 anos); broto’ (PE: br) (Brasil: 29.700 / 31.000; Portugal: 193 / 336) 
 

(cachorro PB + / PE +) → cachorrinho (br): ‘Gír. V. delator (→aquele que delata)’ (Brasil: 
270.000 / 298.000; Portugal: 50.200 / 40.800) 

 Nas páginas da Internet de Portugal esta formação aparece com o significado de ‘cão 

(cachorro) pequeno’, o que explica também a sua frequência elevada. 

                                                 
20Este fenómeno figura também em Teyssier (1989: 91) e em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 959). 
21As 14 formações dicionarizadas são as seguintes: bondinho, caixinha, cantinho, cestinha, coisinha, corridinha, 
escolinha, estalinho, feirinha, gracinha, jeitinho, patrulhinha, rodinha e zerinho.   
22Villar 1989, 161, em Portugal: courgette. 
23Busca de 09/08/2010. 
24Villar 1989, 167, capelista, retrosaria. 
25Busca de 11/08/2010. 
26Villar 1989, 180, borracho. 
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(cajá PB + / PE +) → cajazinha: ‘o fruto da cajazeira’ (Brasil: 583 / 1.060; Portugal: 2 / 3) 
 
(cana PB + / PE +) → caninha (br): ‘Pop. cachaça’ (PE: br) (1647) (Brasil: 26.000 / 26.800; 
Portugal: 1.190 / 1.210) 
 
(canjica PB + / PE +) → canjiquinha (br): ‘papa de milho ralado, cozido no leite’ (PE: br) (Brasil: 
18.700 / 22.600; Portugal: 232 / 231) 
 
(carroça PB + / PE +) → carrocinha (br): ‘carro de duas rodas com equipamento para venda de 
pipoca, milho verde cozido, etc.’ (PE: br) (Brasil: 61.700 / 57.500; Portugal: 454 / 493) 
 
(choro PB + / PE +) → chorinho: ‘choro (→(br) música de caráter sentimental executada por um 
conjunto instrumental) em geral brejeiro e alegre’ (a1580) (Brasil: 188.000 / 164.000; Portugal: 
4.080 / 2.380) 
 
(chumbo PB + / PE +) → chumbinho: ‘grão desse metal’ (Brasil: 78.100 / 72.800; Portugal: 
10.300 / 5.830) 
 
(cigarra PB + / PE +) → cigarrinha: ‘Zool. inseto homóptero, pequeno’ (Brasil: 17.800 / 19.200; 
Portugal: 1.330 / 683) 
 
(dobrada PB + / PE +) → dobradinha: ‘1. a parte do intestino do boi usada na alimentação 2. 
guisado feito com ela’ (PE: br) (1838-1905) (Brasil: 180.000 / 188.000; Portugal: 51.200 / 20.400) 

 Na primeira acepção da palavra dobradinha pode ler-se o seguinte no Priberam: 

‘triunfo em duas competições desportivas na mesma temporada’ e é com este significado que 

esta formação tem uma frequência elevada nas páginas da Internet de Portugal. 

 
(empada PB + / PE +) → empadinha27: ‘empada feita em forminha’ (Brasil: 20.300 / 23.300; 
Portugal: 705 / 386) 
 
(forma PB + / PE +) → forminha: ‘fôrma (vasilha em que se assam bolos, etc.) para bolos, 
empadas, etc., muito pequenos’ (Brasil: 144.000 / 293.000; Portugal: 302 / 298) 
 
(gata PB + / PE +) → gatinha28 (br): ‘Gír. menina graciosa, bonita’ (PE: br) (1713) (Brasil: 
2.240.000 / 909.000; Portugal: 122.000 / 121.000) 

 A frequência elevada desta formação nas páginas da Internet de ambos os países 

explica-se por ela aparecer sobretudo na sua primeira acepção (‘gata pequena’). 

 
(inferno PB + / PE +) → inferninho (br): ‘Gír. boate em recinto pequeno, com música muito 
barulhenta’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 16.700 / 19.100; Portugal: 615 / 217) 
 

                                                 
27Villar 1989, 210, empadilha, empada. 
28Villar 1989, 228, borracho, pito, chavala. 
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(lanterna PB + / PE +) → lanterninha (br): ‘1. em cinemas, teatros, guia munido de lanterna que 
ajuda o espectador a encontrar um lugar 2. Esport. O último colocado em qualquer competição; 
lanterna’ (PE: br) (Brasil: 32.700 / 30.300; Portugal: 417 / 647) 
 
(lapa PB + / PE +) → lapinha (br): ‘nicho ou presépio que se arma pelo Natal, Ano-Bom e Reis’ 
(PE: br) (a1710) (Brasil: 75.400 / 77.400; Portugal: 4.670 / 6.990) 
 
(mama PB + / PE +) → maminha29: ‘1. mamilo 2. a parte mais macia da alcatra’ (1789) (Brasil: 
36.000 / 37.700; Portugal: 3.160 / 3.150) 
 
(marcha PB + / PE +) → marchinha (br): ‘marcha (género de música popular) de andamento vivo 
e ritmo binário’ (Brasil: 116.000 / 50.000; Portugal: 1.300 / 1.590) 
 
(moça PB + / PE +) → mocinha: ‘moça muito jovem’ (Brasil: 207.000 / 207.000; Portugal: 7.630 / 
7.590) 
 
(quadro PB + / PE +) → quadrinho: ‘cada um dos pequenos quadros que compõem uma história 
em quadrinhos’ (PE: pl. br) (Brasil: 298.000 / 400.000; Portugal: 1.940 / 1.760) 

 No PE o equivalente desta formação é quadradinho ‘1. quadrado pequeno 2. quadro 

pequeno’; história aos quadradinhos ‘história contada através de desenhos sequenciais’ 

(Infopédia). 

 

(sinhô PB + / PE + br) → sinhozinho30 (br): ‘Pop. sinhô-moço.’ (PE: br) (1899) (Brasil: 9.630 / 
56.300; Portugal: 567 / 140) 
 
(tampa PB + / PE +) → tampinha31 (br): ‘1. tampa de garrafas de refrigerante, de cerveja, etc. 2. 
Pop. pessoa de estatura muito baixa’ (PE: br) (Brasil: 71.100 / 96.000; Portugal: 4.220 / 4.530) 
 
(tenda PB + / PE +) → tendinha (br): ‘mercearia ou botequim modesto, ou de lugar muito pobre’ 
(Brasil: 6.300 / 5.830; Portugal: 5.500 / 9.080) 

 A presença elevada desta formação nas páginas da Internet de Portugal explica-se por 

este substantivo servir de nome a restaurantes e lugares afins e também ser comum como 

apelido. 

 
3.2.1.2.2.6.2. -(z)inho/-a (Substantivo formado de adjectivo) (1) 
 

(quente PB + / PE +) → quentinha (br): ‘1. comida colocada ainda quente em embalagem de 
alumínio, para ser consumida em casa, local de trabalho, etc. 2. essa embalagem’ (sXX) (Brasil: 
uma 8.580 / uma 8.350; Portugal: 118 / 143) 

                                                 
29Villar 1989, 248, carne (de vaca) de primeira categoria, tirada da extremidade mais triangular e mais macia da alcatra; 
(mais ou menos, a virilha do boi); é usada para assar, grelhar e para bifes. 
30Villar 1989, 291, o mesmo que sinhô-moço, tratamento que, no Brasil, os escravos davam ao filho do senhor. 
31Villar 1989, 295, sf. 1. cápsula, carica (de garrafa) • s2g. baixote, minorca, pitorra, choninhas, larica, cambuta, caganito 
(-a), caganeta, cagalheta.  
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Quanto à formação desta palavra, o Aurélio, e o Michaelis apresentam o processo 

seguinte: quente → quentinho → conversão para o feminino substantivado: quentinha. Porém, 

no Houaiss e no iAulete pode ler-se o seguinte: “caso de marca registrada (kentinha) que 

passou a designar seu género”. 

 
3.2.1.2.2.7. Dois casos de superlativo à parte  

3.2.1.2.2.7.1. -íssima (2) 

 Os dois casos seguintes podem ser considerados invulgares, porque neles o sufixo do 

superlativo deadjectival -íssimo se junta a um substantivo. Sobre as formações deste tipo, 

Sandmann (1996: 64) observa que essas têm uma carga emocional bem grande, porque o uso 

de -íssimo com base substantiva ainda não é um facto comum e por isso mesmo tem uma 

grande força estilística. Na sua recolha encontram-se as formações campeoníssimo ‘o campeão 

dos campeões’, estrelíssima, Orientíssimo e partidíssima que não são dicionarizadas.  

 
(caipirinha PB + / PE +) → caipiríssima32: ‘sf. caipirinha em que a cachaça é substituída por 
vodca’ (Brasil: 5.950 / 7.010; Portugal: 206 / 263) 

 Nesta formação o sufixo -inha foi substituído pelo sufixo -íssima .  

 

(final PB + / PE +) → finalíssima: ‘a final, numa competição acirrada’ (Brasil: a 12.500 / a 13.000; 

Portugal: 1.340 / 1.430) iAulete: A finalíssima foi entre Flamengo e Coríntias. 
 Esta formação, embora não apareça nos dicionários de Portugal, apresenta uma 

frequência notável em ambos os países.  

 
3.2.1.2.2.8. Um caso diminutivo à parte  

3.2.1.2.2.8.1. -anco (1) 

 

O sufixo -anco não aparece em nenhum dos 4 dicionários brasileiros, e o sufixo -anca 

só aparece no Houaiss33. Porém, na Infopédia encontram-se ambos os sufixos, com as 

respectivas explicações seguintes: “-anco: sufixo nominal, de origem germânica, que tem 

sentido diminutivo (potranco, travanco); -anca: sufixo nominal, de origem germânica, que 

entra na formação de substantivos derivados de outros substantivos e tem sentido aumentativo 

e pejorativo (bicanca, carranca)”. No DLPC aparecem as duas formas num só verbete, com a 

                                                 
32Villar 1989, 185, caipirinha feita com outro destilado que não a cachaça (geralmente vodca, mas também, 
eventualmente, gim ou rum branco). 
33Houaiss, sufixo -anca: “1) com caráter aumentativo, pejorativo ou lúdico, em baianca, barranca, bicanca, chibanca, 
covanca, lavanca, palanca, pelhanca, potranca, travanca; 2) sob o influxo do anterior, contamina a terminação de 
arranca (regressivo), carranca, retranca (regressivo), sapatranca, tamanca; 3) com acréscimo de -s expressivo, tem 
valor afetivo (pejorativo ou nobilitativo), sobretudo em palavras coloquiais algo humorísticas, mormente em Portugal: 
pelancas, pelhancas, às vezes com alongamentos ou deformações expressivos (pilhanca, pilhâncara, pilhancras)”.   
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indicação de brasileirismo, enquanto a palavra base – potro, e a sua forma feminina potra – 

figuram tanto nos dicionários brasileiros como nos de Portugal.  

Allen (1940: 16) qualifica o par de sufixos -anco, -anca muito raro e de sentido 

aumentativo e pejorativo34.  

 
(potro PB + / PE +) → potranco (br): ‘potro de menos de dois anos’ (PE: br) (1881) (Brasil: 2.380 
/ 3.630; Portugal: 44 / 64) 

Esta formação aparece na Infopédia com a indicação de brasileirismo, e lá indica-se 

como forma sinónima a palavra potrilho. No caso de potranco, trata-se duma formação 

diminutiva, criada (segundo dois dos dicionários brasileiros consultados) do modo potro + 

-anco.  

 

3.2.1.2.3. Sumário 
Nesta subsecção as formações inequivocamente brasileiras foram as 56 seguintes: 

1. com -aço: bolaço; 

2. com -ão: anelão, bolão, cebolão, chapadão, fardão, grotão, lixão, mundão, quindão, 

gostosão, quentão, falastrão, gritalhão; com -ona: gostosona; 

3. com -aréu: mundaréu; 

4. com -eta: canaleta, mureta; 

5. com -ete: colchonete; 

6. com -oca: belezoca, boboca, motoca; 

7. com -ola: marola; 

8. com -ota, -oto: bicota, lajota, vinhoto; 

9. com -(z)inho/-a: abobrinha, armarinho, boquinha, branquinha, brotinho, cachorrinho, 

cajazinha, caninha, canjiquinha, carrocinha, chorinho, chumbinho, cigarrinha, dobradinha, 

empadinha, forminha, gatinha, inferninho, lanterninha, lapinha, maminha, marchinha, 

mocinha, quadrinho, tampinha, tendinha, quentinha; 

10. com -íssima: caipiríssima, finalíssima; 

11. com -anco: potranco. 

No conjunto das 13 formações aumentativas criadas de substantivos, as seguintes 5 

demonstram mudança semântica: bolaço, bolão, cebolão, fardão e lixão.  

Tive dois exemplos onde o sufixo -íssimo, formador do superlativo sintético dos 

adjectivos, se junta a um substantivo: caipiríssima e finalíssima. 

                                                 
34Allen 1941, 16: “The origin of this suffix is unknown. Examples of its use in Portuguese are exceedingly rare. As far as 
can be judged, its force is augmentative or pejorative or both. It occurs in barranco ‘quagmire’, possibly formed on barro 
‘mud’, and in palanca ‘fortification made of poles or stakes’, but both words may have been borrowed from Spanish.” 



86 

 

Como se viu, o sufixo avaliativo pode juntar-se a um radical adjectival ou verbal. Para 

o primeiro caso recolhi os 4 exemplos seguintes: gostosão, gostosona, quentão e quentinha. 

Para o segundo, os meus 2 exemplos foram os seguintes: falastrão e gritalhão. 

No conjunto das 39 formações diminutivas, as seguintes 21 – que com a excepção de 

dois elementos foram criados com o sufixo -(z)-inho/-a – apresentam mudança semântica: 

marola, bicota, abobrinha, armarinho, boquinha, brotinho, cachorrinho, caninha, 

canjiquinha, carrocinha, chorinho, chumbinho, cigarrinha, dobradinha, gatinha, inferninho, 

lanterninha, lapinha, maminha, marchinha e tendinha.  

Nesta subsecção, entre as formações avaliativas surgiram em maior número as 

diminutivas (39 itens – ou seja 66% da totalidade da subsecção), das quais 28 formações (ou 

seja 72%) foram criadas com o sufixo -(z)inho, o que comprova a sua frequência.  

Quanto às formações aumentativas, dos 18 elementos recolhidos 16 (ou seja 89%) 

foram criados com o sufixo -ão.  

Como se viu, o sentido da formação brasileira lixão exprime-se no PE pela perífrase 

caixote de lixo. 

Dos 59 elementos desta subsecção, os seguintes 26 tiveram uma frequência superior a 

1000 nas páginas de Portugal na Internet: bolão, bundão, chapadão, fardão, lixão, mundão, 

gostosão, gostosona, motoca, abobrinha, boquinha, cachorrinho, caninha, chorinho, 

chumbinho, cigarrinha, dobradinha, gatinha, lapinha, maminha, marchinha, mocinha, 

quadrinho, tampinha, tendinha e finalíssima. 

A distribuição dos elementos desta subsecção segundo a sua datação é a seguinte: 

Século Itens Percentagem 

sem data 36 61% 

XIII 1 2% 

XVI 1 2% 

XVII 1 2% 

XVIII 3 4,5% 

XIX 7 11,5% 

XX 10 17% 

Total: 59 100% 
  

A formação cebolão é datada de 1258. 

Neste caso, sem contar os 36 elementos sem data, dos 23 itens datados 10 elementos 

(43,5%) são do século XX. 
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3.2.2. Substantivos formados de adjectivos (27) 
 Em Cunha – Cintra (2005: 97-98), os autores reúnem os sufixos que formam 

substantivos de adjectivos. Estes sufixos são os seguintes: -dade; -(i)dão; -ez; -eza; -ia; -ice; 

-or; -(i)tude e -ura. A esses sufixos enumerados acrescentam-se ainda -ismo e -ista, o primeiro 

como formador de substantivos a partir de substantivos e de adjectivos e o segundo, como 

formador de substantivos e de adjectivos a partir de outros substantivos e adjectivos. Os 

substantivos assim derivados de adjectivos são em geral nomes abstractos, e indicam 

qualidade, propriedade, estado ou modo de ser. 

 Na apresentação das formações da minha recolha, uso a forma dos sufixos como essa 

figura na obra acima mencionada. 

 Segundo o sufixo com que foram criados, os 27 elementos desta secção distribuem-se 

do modo seguinte: 

Sufixo Itens Percentagem 

-dade 9 33% 

-ice 6 22% 

-(i)dão 1 4% 

-ismo 7 26% 

-ista 1 4% 

-ura 1 4% 

casos à parte 2 7% 

Total: 27 100% 

 
3.2.2.1. -dade (9) 
 Este sufixo aparece sob a forma -dade em Lima (1963: 193), Cunha – Cintra (2005: 97) 

e em Bechara (2007: 359).  

Em Vilela (1994: 71-73) figura sob a forma -(i)dade, em Sandmann (1996: 50) aparece 

sob a forma -idade/-edade. Em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 967) e Villalva (2008: 

123) surge sob a forma -idade.  

Pezatti (1990: 156-158) postula a forma -idade para este sufixo, porque 96,5% das 

ocorrências do corpus levantado e estudado por ela apresentam incidência de /i/ e apenas 3,4% 

não o fazem. Estes últimos pertencem ao paradigma das palavras, apresentando travamento 

silábico em /L/ ou /N/, como maldade ou orfandade. O sufixo assim considerado afixa-se a 

tema nominal onde ocasiona a supressão do índice temático e ou o, como se vê em denso + 

idade = densidade ou em grave + idade = gravidade. Essa regra não se aplica nos nomes com 

sílaba final travada (ágil + idade = agilidade, angular + idade = angularidade, atroz + idade = 

atrocidade, afim + idade = afinidade). Nos nomes acabados pelo ditongo -io, suprime-se o 
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índice temático (o) mas a vogal inicial do sufixo (i) sofre o processo de dissimilação 

regressiva: sério + idade = seriedade, vário + idade = variedade. Com a junção deste sufixo, 

em alguns casos ocorre haplologia: válido + idade = *valididade → validade, humilde + idade 

= *humildidade → humildade.  

Pezatti lembra ainda por um lado que este sufixo nem sempre se adiciona a adjectivos, 

porque há casos de afixação a substantivo (ânsia + idade = ansiedade) e a numeral (dúplice + 

idade = duplicidade), e por outro que a sua posição dentro da estrutura da palavra é tanto final 

quanto medial, admitindo afixos antes e depois dele (lanosidade, habilidoso (com haplologia) 

e afabilidade).  

 No caso de todas as formações seguintes, a sua palavra base – o adjectivo – figura nos 

dicionários de Portugal (sem a indicação de brasileirismo).  

Com o sufixo -idade/-edade (guardo aqui esta forma de apresentar o sufixo, porque é 

assim que o autor o faz), Sandmann (1996: 50) recolheu 14 formações, 12 das quais já 

dicionarizadas1.  

 
(étnico PB + / PE +) → etnicidade: ‘1. condição ou caráter do que é étnico 2. caráter ou qualidade 
de um grupo étnico, no que se refere a sua distintividade e sua identidade sociocultural, e que 
implica, geralmente, mobilização política ou social em defesa dos valores ou interesses do grupo’ 
(Aurélio) (déc.1960) (Brasil: 82.700 / 92.300; Portugal: 8.700 / 10.900) 
 Aqui trata-se dum termo técnico das ciências sociais e humanas, que embora falte dos 

dicionários de Portugal, figura em textos especializados, e também no verbete Grupo étnico na 

parte enciclopédica da Infopédia. 

 

A respeito das seguintes três formações, é preciso lembrar que os adjectivos terminados 

em -vel, antes de receberem o sufixo -dade, retomam a forma latina em -bil(i), amável → 

amabilidade (Cunha – Cintra 2005: 98). 

 
(inextinguível PB + / PE +) → inextinguibilidade: ‘qualidade de inextinguível’ (Aurélio) (1877) 
(Brasil: 588 / 431; Portugal: 1 / 5) 
 
(manobrável PB + / PE +) → manobrabilidade: ‘capacidade de manobrar, dirigir por meio de 
manobra(s)’ (sXX) (Brasil: 28.800 / 28.700; Portugal: 4.680 / 4.810) 

 Esta formação, embora falte dos dicionários de Portugal, segundo os resultados da 

busca na Internet tem uma frequência notável no PE, e figura também no verbete Vespa 

Piaggio da parte enciclopédica da Infopédia.   

 

                                                 
1As 12 formações dicionarizadas são as seguintes: alteridade, competitividade, emocionalidade, imperatividade, 
inegociabilidade, integralidade, lesividade, ostensividade, obviedade, perdurabilidade, pluviosidade e privacidade. 
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(miserável PB + / PE +) → miserabilidade: ‘qualidade, estado ou condição de miserável’ (Aurélio) 
(a1877) (Brasil: 38.900 / 43.600; Portugal: 247 / 205) 

 Para exprimir a ideia de ‘estado ou condição de miserável’, no PE (Universal, 

Infopédia) usa-se o termo miserabilismo (Brasil: 1.020; Portugal: 2.000)2, também existente no 

PB, e cuja frequência nas páginas de Portugal da Internet atesta o seu uso.  

 

(prestimoso PB + / PE +) → prestimosidade: ‘qualidade de prestimoso; prestabilidade’ (Aurélio) 
(Brasil: 833 / 4.110; Portugal: 9 / 9) iAulete: Atendia a todos com prestimosidade. 

 O equivalente desta formação no PE é prestabilidade, cuja busca na Internet (Brasil: 

9.960; Portugal: 1.950) parece demonstrar que é mais frequente no PB também. 

 
A respeito da formação seguinte lembre-se a observação de Sandmann (1996: 50), 

segundo a qual as formações obviedade e multifariedade (substantivo não dicionarizado) por 

ele recolhidas, criadas respectivamente de óbvio e multifário têm a terminação -edade, com o 

que se evita a sequência imediata de dois is: *obviidade e *multifariidade. 

 
(primário PB + / PE +) → primariedade: ‘qualidade de primário’ (Aurélio) (Brasil: 27.600 / 
53.300; Portugal: 419 / 1.560) iAulete: O nível da maioria dos textos televisivos beira a 
primariedade. 
  
(vagaroso PB + / PE +) → vagarosidade: ‘qualidade ou caráter de vagaroso’ (Aurélio) (Brasil: 
3.100 / 2.700; Portugal: 59 / 48) 
 
(vaporoso PB + / PE +) → vaporosidade: ‘qualidade de vaporoso’ (Aurélio) (Brasil: 687 / 369; 
Portugal: 8 / 9) 
 
(veros(s)ímil PB + / PE +) → veros(s)imilidade: ‘verossimilhança’ (Aurélio) (Brasil: 208 // 104 
/ 344; Portugal: 4 // 9 / 32) 
 O equivalente desta formação no PE é verosimilhança (forma mais frequente lá com 

um s), cuja busca na Internet (Brasil: 108.000 (com dois s); Portugal: 9.260 (com um s)) 

comprova que é mais usado em ambos os países. 

 
3.2.2.2. -ice (6) 
 Sobre este sufixo, Sandmann (1996: 50) lembra que se une hoje mais com adjectivos 

que têm um sentido negativo. Na sua  recolha aparecem 3 formações (boboquice, caretice e 

mineirice) já dicionarizadas, das quais as duas primeiras correspondem a sua afirmação, 

formadas respectivamente de boboca ‘a2g. s2g. diz-se de, ou pessoa muito boba, muito tola’ 

(Aurélio) e de careta ‘antiquado’ (significado publicado por Sandmann).  

                                                 
2As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -dade foram efectuadas a 10/08/2010. 
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Note-se ainda que segundo Pezatti (1990: 167) a noção pejorativa exprimida pelas 

formações com este sufixo tanto pode ser traço semântico do próprio morfema lexical como do 

sufixo (burrice formado de burro, e criancice formado de criança).   

 Quanto às formações por mim recolhidas, com a excepção de duas, o adjectivo que lhes 

serve de palavra base aparece no Universal com a indicação de brasileirismo, o que pode 

explicar que estes substantivos estejam pouco ou absolutamente nada presentes no uso no PE.  

 
(brega3 PB + / PE + br) → breguice: ‘característica peculiar do que é ou de quem é brega’ 
(Houaiss) (Brasil: 6.740 / 28.100; Portugal: 156 / 168) 

 
(cafona4 PB + / PE + br) → cafonice5: ‘qualidade de cafona, ou aquilo que o é’ (PE: br) (Brasil: 
6.600 / 19.200; Portugal: 101 / 208) iAulete: A cafonice dela/da roupa dela chega ao ridículo. 

  
(careta6 PB + / PE + br) → caretice (br): ‘Gír. qualidade, ação ou dito de careta’ (PE: br) (Brasil: 
9.740 / 27.300; Portugal: 307 / 251) iAulete: A caretice dos mais velhos é normal. 

 
(estradeiro7 PB + / PE +) → estradeirice (br): ‘ação própria de estradeiro’ (sXX) (Brasil: 10 / 9; 
Portugal: 0 / 0) 

 
(jeca8 PB + / PE + br) → jequice (br): ‘atos ou modos próprios de jeca’ (PE: br) (a1958) (Brasil: 
2.250 / 1.270; Portugal: 2 / 2) 

 
(vesgo PB + / PE +) → vesguice: ‘estrabismo’(Brasil: 861 / 2.270; Portugal: 150 / 102) 

 No PE, para exprimir a mesma ideia, usa-se o substantivo estrabismo (Brasil: 33.200; 

Portugal: 2.370)9 que segundo os resultados da busca na Internet também parece ser mais 

usado no PB. 

 
3.2.2.3. -(i)dão (1) 
 Em Celso – Cunha (2005: 97) este sufixo figura sob a forma acima indicada. Este 

sufixo aparece como formador de substantivos a partir de adjectivos junto com o sufixo -tude e 

sob a forma -dão em Lima (1963: 194) e em Bechara (2007: 359).  

                                                 
3Brega: ‘que não é refinado nos modos ou na maneira de vestir’ (iAulete); ‘br. ordinário, saloio, piroso, de mau gosto 
(Infopédia). 
4Cafona:‘a2g s2g 1 que ou o que revela mau gosto, convencionalismo ('apego ao que é convencional'), pouca sofisticação 
ou pouco trato social 2 diz-se de ou o que tem ornamentação ou aspecto exageradamente ostensivo, espalhafatoso, sem 
bom gosto ou harmonia e tendente ao ridículo ou à vulgaridade 3 que ou o que é simplório, sem refinamento algum; 
caipira, provinciano’ (Houaiss)  
5Villar 1989, 184, piroseira, possidonice, parolada, parolice, possidoneira. 
6Villar 1989, 188, em Portugal, gaifona, momice (ele não dá o significado unicamente brasileiro). - Careta: ‘pessoa 
conservadora, muito apegada a valores tradicionais’ (iAulete). 
7Estradeiro: ‘1 que geralmente está fora de casa, andando pelas estradas, pelos caminhos (...) 4 que sabe agir com astúcia, 
esperteza’ (iAulete).  
8Villar 1989, 239, relativo a ou habitante das berças, provinciano ignorante e rústico. Jeca: ‘1 diz-se de quem ou que vive 
no meio rural 2 diz-se de que ou quem tem mau gosto, falta de refinamento’ (iAulete). 
9Busca de 10/08/2010. 
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Vilela (1994: 71) apresenta-o sob a forma -(i)dão, em Mateus – Brito – Duarte – Faria 

(2003: 967)  e Villalva (2008: 123) figura sob a forma -idão. É também sob esta forma que 

aparece no iAulete (Brasil) e na Infopédia (Portugal). 

 

(vago PB + / PE +) → vaguidão: ‘vagueza’ (Aurélio) (sXIV) (Brasil: 1.250 / 3.690; Portugal: 89 / 
67) iAulete: vaguidão da notícia; vaguidão do futuro  

  Para exprimir a qualidade de que é vago, no PE encontra-se a formação vaguidade, 

também presente no PB, (Brasil: 1.320; Portugal: 335)10, e cuja presença nas páginas de 

Portugal da Internet confirma o seu maior uso. 

 

3.2.2.4. -ismo (7) 
 Este sufixo pode juntar-se a substantivos, a adjectivos e a verbos para formar 

substantivos. Apresentei-o detalhadamente no ponto 3.2.1.1.12., falando das formações criadas 

a partir de substantivos. O número daquelas formações (12) é maior do que das que foram 

criadas de adjectivos que apresento aqui. 

 

(bissexual PB + / PE +) → bissexualismo: ‘prática de comportamento bissexual’ (Brasil: 2.900 / 
8.340; Portugal: 225 / 240) 
 No PE encontra-se o termo bissexualidade, também presente no PB, cuja busca na 

Internet (Brasil: 17.300; Portugal: 3.290)11 demonstra uma frequência mais elevada nas 

páginas de ambos os países. 

 

(científico PB + / PE +) → cientificismo: ‘cientismo’ (1887) (Brasil: 17.600 / 21.900; Portugal: 
3.930 / 728) 
 Embora o termo equivalente no PE seja cientismo, cuja busca na Internet (Brasil: 

1.970; Portugal: 2.030) apresenta uma frequência mais elevada nas páginas de Portugal, 

encontrei esta palavra no verbete Literatura policial na parte enciclopédica da Infopédia. 

 

(contínuo PB + / PE +) → continuísmo: ‘manobra política que visa à perpetuação, no poder, de 
uma pessoa ou de um grupo’ (sXX) (Brasil: 20.900 / 22.400; Portugal: 3.020 / 283) 
 

(extra(c)tivo PB + / PE +) → extra(c)tivismo12: ‘1. exploração dos recursos naturais renováveis e, 
áreas protegidas pelo poder público 2. extração de recursos naturais sem a preocupação com a 
conservação das espécies ou do meio ambiente’ (Brasil: 171.000 / 118.000; Portugal: 9 / 7) 
 

                                                 
10Busca de 10/08/2010. 
11As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ismo forma efectuadas a 10/08/2010. 
12O substantivo extra(c)tivismo já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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(heterossexual PB + / PE +) → heterossexualismo: ‘1. tendência ou prática de relação amorosa 
e/ou sexual entre indivíduos de sexo oposto 2. heterossexualidade’ (Houaiss) (sXX) (Brasil: 1.820 / 
4.450; Portugal: 322 / 399) 

 No PE o equivalente desta formação é heterossexualidade, também existente no PB, 

cuja busca na Internet (Brasil: 2.700; Portugal: 1.400) atesta a sua maior frequência no PE.  

 

(humoral PB + / PE +) → humoralismo: ‘Hist. Med. antiga teoria segundo a qual a saúde e a 
doença dependem, respectivamente, do equilíbrio ou do desequilíbrio dos humores’ (Brasil: 136 / 
125; Portugal: 4 / 3) 
 
(indígena PB + / PE +) → indigenismo: ‘1. defesa e valorização das populações indígenas de um 
país, região, etc. 2. (br) conjunto de idéias e ações relativas à situação dos indígenas brasileiros e à 
sua incorporação à sociedade nacional’ (1874) (Brasil: 61.300 / 15.000; Portugal: 3.490 / 339) 
 

3.2.2.5. -ista (1) 
 Este sufixo – como formador de substantivos a partir de substantivos – foi apresentado 

detalhadamente no ponto 3.2.1.1.13., e aqui aparece como formador de substantivos a partir de 

adjectivos. Na minha recolha figuram 21 exemplos para o primeiro caso e apenas 1 para este 

segundo. 

 

(postal PB + / PE +) → postalista: ‘funcionário dos correios’  (PE: br) (Brasil: 561 / 1.360; 

Portugal: 4 / 5) iAulete: Os postalistas reclamam do horário de trabalho. 

 A busca na Internet da perífrase funcionário dos correios (Brasil: 373.000; Portugal: 

4.000)13 demonstra que a formação postalista é muito menos usada no PB também. 

 

3.2.2.6. -ura (1) 
 Este sufixo aparece em Cunha – Cintra (2005: 97) como formador de substantivos 

deadjectivais, em geral abstractos, que indicam “qualidade, propriedade, estado ou modo de ser”. 

 

(fofo PB + / PE +) → fofura: ‘qualidade de fofo’ (Brasil: 85.900 / 132.000; Portugal: 24.900 / 15.300) 
 No PE, segundo os dicionários, a forma utilizada para exprimir o mesmo significado é 

fofice, cuja frequência na Internet (Brasil: 1.470; Portugal: 341)14 contradiz esta hipótese.  

 

3.2.2.7. Dois casos à parte 
3.2.2.7.1. -eiro, -eira (1)  
 Este sufixo forma mormente substantivos a partir de substantivos. Tenho aqui um 

exemplo onde se forma um substantivo deadjectival com o sufixo -eira. 

 

                                                 
13Busca de 09/08/2010. 
14Busca de 09/08/2010. 



93 

 

(zonzo PB + / PE +) → zonzeira (br): ‘vertigem, tonteira’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 3.430 / 2.800; 
Portugal: 123 / 78) 

A palavra base desta formação, zonzo ‘adj. 1. tonto 2. atordoado’ aparece só e 

unicamente como adjectivo nos dicionários brasileiros, por isso trato da formação zonzeira 

nesta secção. Fiz a busca inversa no Houaiss, onde se encontram 1.873 elementos terminados 

em -eira, e apenas encontrei um substantivo formado de adjectivo com este sufixo 

nomeadamente célebre (adj) → celebreira ‘sf. 1. costume ou atitude estranha, peculiar; 

esquisitice, extravagância, mania 2. Uso: pejorativo. celebridade, fama’. Esta formação 

aparece no Priberam também. Posso então dizer, que o sufixo -eira também pode formar 

substantivos deadjectivais com o sentido de ‘estado do que é Adjectivo’. 

 
3.2.2.7.2. -or (1)  

O sufixo -or quando se junta a um adjectivo designa (Vilela 1994, 71) ‘propriedade / 

qualidade do / de quem é Adjectivo’, ‘o facto de ser Adjectivo’, ‘acto que decorre de ser 

Adjectivo’ ou ‘efeito de ser Adjectivo’. 

 

(combusto PB + / PE +) → combustor (br): ‘poste para iluminação pública’ (PE: br) (Brasil: 
20.700 / 31.100; Portugal: 131 / 332) 

  Segundo os dicionários brasileiros consultados, esta formação criou-se da palavra base 

combusto (adjectivo) a que se juntou o sufixo -or. Dado que o significado de combustor é o 

dum instrumento, penso que se deve ter criado antes do verbo combustar ‘queimar’ com a 

junção do sufixo -(d)or. Mesmo assim, apresento esta palavra aqui, porque os dicionários não 

atestam a minha hipótese. 

 

3.2.2.8. Sumário 
Nesta secção as formações inequivocamente brasileiras foram as 23 seguintes: 

1. com -dade: etnicidade, inexteguibilidade, manobrabilidade, miserabilidade, prestimosidade, 

primariedade, vagarosidade, vaporosidade e vero(s)similidade; 

2. com -ice: estradeirice e vesguice; 

3. com -(i)dão: vaguidão; 

4. com -ismo: bissexualismo, cientificismo, continuísmo, extra(c)tivismo, heterossexualismo, 

humoralismo e indigenismo; 

5. com -ista: postalista; 

6. com -ura: fofura; 

7. outros casos: zonzeira e combustor. 

Como se viu, apesar da existência sintética postalista no PB, em ambos os países se usa 

antes a perífrase funcionário dos correios. 
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Os 5 elementos seguintes demonstraram uma frequência superior a 1000 nas páginas de 

Portugal da Internet: etnicidade, manobrabilidade, primariedade, continuísmo e fofura. 

Nesta secção é apenas a formação estradeirice cuja frequência nas páginas brasileiras 

da Internet não atinge o número 50 (e nas de Portugal não aparece de todo).  

A distribuição dos elementos desta secção segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 15 55% 

XIV 1 4% 

XIX 4 15% 

XX 7 26% 

Total: 27 100% 

 
  

A formação vaguidão é datada do sXIV. 

Dos 12 elementos datados 7 itens (58%) são do século XX, o que corresponde às 

expectativas prévias. 

Dos substantivos deadjectivais aqui recolhidos como formações brasileiras, o 

substantivo extra(c)tivismo já figura no Priberam.  
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3.2.3. Substantivos formados de verbos (121)  
Nesta secção abordo os substantivos deverbais, tomando como ponto de partida as 

informações sobre a sua formação disponíveis em Cunha – Cintra (2005: 99), Vilela (1994: 66-

71) e Villalva (2008: 123).  

Na primeira obra apresentam-se como sufixos formadores de substantivos deverbais os 

seguintes: -ança, -ância, -ença, -ência: ‘acção ou resultado dela, estado’; -nte1: ‘agente’; -or2: 

‘agente, instrumento da acção’; -ção, -são: ‘acção ou resultado dela’; -douro, -tório: ‘lugar ou 

instrumento da acção’; -ura3: ‘resultado ou instrumento da acção, noção colectiva’; -mento: ‘a) 

acção ou resultado dela; b) instrumento da acção; c) noção colectiva’. 

Para além dos acima referidos, Vilela (1994: 66) menciona também os seguintes 

sufixos que colaboram na formação de substantivos deverbais: -ada, -dela, -ado/-ato, -agem, 

-ão, -ário e -ia. 

Em Villalva figuram ainda como sufixos formadores de substantivos deverbais os 

seguintes: -al, -aria, -deiro(a), -do(a), -eira, -ismo, -ndo(a), -ona, e -tivo(a).  

 A distribuição dos elementos desta secção segundo o seu sufixo é a seguinte: 

 

Sufixo Itens Percentagem  Sufixo Itens Percentagem 

-ada 10 8%  -douro 2 2% 

-agem 15 12%  -eria 1 1% 

-ança 1 1%  -mento 33 27% 

-ão 2 2%  -ndo 1 1% 

-ção 29 24%  -nte 2 2% 

-deira 8 6%  -ura 1 1% 

-dela 1 1%  casos à parte 2 2% 

-dor, -triz 13 10%  Total: 121 100% 
 
 
3.2.3.1. -ada (10) 

Como já foi dito na Introdução deste trabalho, na classificação gramatical das 

formações recolhidas tomo como ponto de partida o que se apresenta nos dicionários 

brasileiros. No caso da maior parte das seguintes palavras em -ada, há certas divergências 

entre os 4 dicionários brasileiros em que figura a descrição da formação dos vocábulos. (Do 

Sacconi falta esta informação.)  

                                                 
1Nota em Cunha – Cintra (2005: 99): “Os sufixos -ante, -ente e -inte procedem das terminações do particípio presente 
latino, com aglutinada vogal temática da conjugação correspondente.” 
2A respeito do sufixo -or e -ura podemos ler a nota seguinte em Cunha – Cintra (2005: 99): “Em -(d)or, -(t)or e -(s)or, 
bem como em -(d)ura, -(t)ura e -(s)ura, os sufixos são propriamente -or e -ura. As consoantes d, t e s pertencem ao tema 
do particípio latino. Apenas as formas -dor e -dura são evolutivas; as demais são eruditas: só ocorrem em palavras latinas 
ou formadas sobre o seu modelo.” 
3Ver nota 2. 
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O Aurélio, com a excepção da formação charqueada, sobre a qual diz ser uma 

importação do espanhol platino, classifica todas as palavras como substantivos formados de 

verbos pelo processo V+ada.  

 O Houaiss – com a excepção de fubecada e tragada, formações sobre as quais diz 

serem formadas dos respectivos substantivos fubeca e trago com a junção do sufixo -ada, – dá 

como etimologia das restantes palavras o processo de conversão, ou seja diz de todas elas que 

são o feminino substantivado dos particípios dos verbos em questão.  

 O Michaelis, com a excepção de duas formações, classifica-as a todas como criadas de 

verbo com a junção do sufixo -ada. As duas excepções são a formação chupada, apresentada 

como resultado de derivação regressiva e a formação espiada apresentada como criada do 

substantivo espia com a junção do sufixo -ada. 

 O iAulete apresenta todas estas formações como resultados da derivação V-ada, porém 

no caso de dois elementos (catucada e cutucada) diz apenas serem formados dos respectivos 

verbos, sem indicar o processo. 

Os substantivos formados de verbos com o sufixo -ada são nomina actionis, 

significando ‘acção / (resultado) da acção (do processo) de V’ (Rio-Torto 1987: 100).  

No PB, as formas nominalizadas em [V-da] participam na formação de expressões 

perifrásticas de tipo dar uma [V-da], (p.ex.: dar uma entrada / lida / olhada; dar uma 

temperada no bife / uma lavada no carro, etc.) e são de grande utilização na língua falada 

coloquial. (Basílio 2008: 43) A esse propósito Vilela (1994: 66) observa que nestes casos as 

formações em -ada/-ida podem substituir as formações em -dela. 

Para confirmar esta diferença entre o PB e o PE, fiz a busca nas páginas da Internet de 

ambos os países das expressões perifrásticas dei uma olhada (Brasil: 236.000; Portugal: 1.580) 

e dei uma olhadela (Brasil: 8.050; Portugal: 13.800)4 respectivamente. Os resultados obtidos 

correspondem às expectativas, ou seja nas perífrases de tipo dar uma [V-x]S no PB participam 

com maior frequência as formações em -ada/-ida e no PE este papel cabe mais frequentemente 

às formações em -dela.  

Apresentando as formações da sua recolha em -ada, Sandmann (1996: 51) também faz 

menção de que estas formações se empregam em sintagmas com o verbo dar, expressando 

assim uma acção breve ou passageira. Na sua recolha encontram-se 4 formações com o sufixo 

-ada, das quais 3 já dicionarizadas5. 

 

                                                 
4Buscas de 12/08/2010. 
5As 3 formações dicionarizadas são as seguintes: esnobada, esticada e retomada.  
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(cantar PB + / PE +) → cantada6: ‘1. canto (esp. dos pássaros) 2. Pop. conversa cheia de lábia com 
que se tenta convencer, ou seduzir alguém’ (PE: br) (d.sXIII) (Brasil: a 8.940 / a 11.300; Portugal: 
159 / 154) 

 A locução dar uma cantada em ‘tentar conquistar (alguém) com palavras sedutoras’ 

(Houaiss) não aparece nos dicionários de Portugal, porém a sua busca na Internet (Brasil: 

1.090; Portugal: 67)7 atesta um certo uso mesmo no PE. 

 
(catucar PB + / PE + br // cutucar PB + / PE + br) → catucada: ‘cutucada’ (PE: br) // cutucada 
(br): Pop. ‘ato ou efeito de cutucar’ (PE: br) (d1899) (Brasil: 974 / 2.450 // 12.800 / 13.500; 
Portugal: 2 / 5 // 202 / 176) 

 Pelos resultados da busca na Internet, a variante cutucada é mais frequente no PB. A 

expressão perifrástica dar uma cutucada (Brasil: 40.400; Portugal: 7) tem uma frequência 

elevada nas páginas brasileiras da Internet e uma representação quase nula nas de Portugal, o 

que se deve a que a palavra base é uma formação brasileira.   

 
(charquear PB + / PE +) → charqueada (br): ‘estabelecimento onde se charqueia a carne’ (PE: br) 
(1873) (Brasil: a 1.150 / a 3.350; Portugal: 6 / 8) 

Esta é uma formação curiosa, uma palavra que designa lugar, formada com o sufixo 

-ada. Segundo o Aurélio, esta palavra foi importada do espanhol platino. Fiz uma busca para 

encontrar outras palavras em -ada significando ‘lugar’, mas não encontrei muitas (p.ex. 

entrada ‘lugar por onde se entra’, morada ‘casa ou lugar em que se habita’, etc.) (Houaiss). 

 
(chispar PB + / PE +) → chispada (br): ‘corrida rápida; disparada’ (PE: br) (Brasil: 521 / 616; 
Portugal: 167 / 177) 

 Esta formação é pouco frequente no PB, mas a sua presença relativamente elevada nas 

páginas de Portugal deve-se ao emprego adjectival (feminino do particípio passado do verbo 

chispar) desta palavra. O resultado da busca da expressão uma chispada (Brasil: 36; Portugal: 

0) confirma que se trata aqui dum substantivo praticamente não usado. 

 
(chupar PB + / PE +) → chupada8: ‘acto de chupar uma vez’ (d.sXV) (Brasil: a 85.800 / a 98.100; 
Portugal: 77 / 74) 

 O equivalente desta formação no PE é chupadela, cuja busca na Internet (Brasil: 358; 

Portugal: 252) confirma esta diferença. Os resultados da busca das expressões perifrásticas dar 

uma chupada (Brasil: 3.580; Portugal: 40) e dar uma chupadela (Brasil: 8; Portugal: 8) 

correspondem ao uso frequente no PB das expressões dar uma [V-da].  

                                                 
6Villar 1989, 186, 1 pedido para obter alguma vantagem 2 falinhas mansas, lábia com propósito libidinoso; canção de 
bandido. 
7As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ada foram efectuadas a 12/08/2010. 
8Villar 1989, 192, bobó, broche, guloso, mamada, chuchada, trombada. 
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(espiar PB + / PE +) → espiada (br): ‘ato de espiar rapidamente, espiadela’ (Brasil: a 702 / 604; 
Portugal: 4 / 4) iAulete: Deu uma espiada na bolsa da tia. 
 Esta formação não tem equivalente no PE. A busca das duas expressões perifrásticas 1. 

dar uma espiada e 2. dar uma espiadela nas páginas brasileiras da Internet (1.: 37.800; 2.: 

10.600) confirma a maior frequência da primeira.  

 

(fubecar PB + / PE + br) → fubecada (br): Gír. ‘1. pancada; surra 2. descompostura’ (PE: br) 
(Brasil: 379 / 1.270; Portugal: 2 / 2) 
 O verbo fubecar figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, o 

que também pode explicar a presença quase nula deste substantivo nas páginas de Portugal da 

Internet. 

 

(tragar PB + / PE +) → tragada9 (br): ‘ato isolado de tragar (fumaça de cigarro, ou bebida)’ (PE: 
br) (sXX) (Brasil: 18.400 / 19.900; Portugal: 392 / 417) 

 A busca na Internet da expressão perifrástica dar uma tragada (Brasil: 10.900; 

Portugal: 6) confirma a difusão das expressões deste tipo no PB. 

 

(vaquejar PB + / PE +) → vaquejada (br): ‘1. rodeio 2. ato de procurar o gado espalhado pelos 
matos, para reconduzi-lo ao curral’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 113.000 / 107.000; Portugal: 848 / 918) 

 O próprio verbo vaquejar figura nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, o que pode explicar a falta no uso no PE deste substantivo, e a sua baixa 

frequência nas páginas de Portugal da Internet.     

 

3.2.3.2. -agem (15) 
Este sufixo que significa ‘ato ou efeito’ (Lopes 2003: 55), e que segundo Basílio (2008: 

42) figura entre os sufixos formadores de substantivos deverbais mais produtivos, funciona 

como “indicador de ação, estado, resultado da ação do verbo de origem” (Houaiss). 

Na recolha de Sandmann (1996: 51), com este sufixo encontra-se apenas uma palavra 

(farofagem ‘fazer piquenique na praia’) que não é dicionarizada. 

 

(acetinar PB + / PE +) → acetinagem: ‘acetinação’ (Aurélio) (Brasil: 1.430 / 1.820; Portugal: 193 / 
251) 

 No PE encontra-se como equivalente desta formação a palavra acetinação (também 

presente no PB), cuja busca na Internet (Brasil: 606; Portugal: 1060)10 confirma a diferença do 

uso nos dois países. 

 

(alcagüetar PB + / PE + br) → alcagüetagem (br): Gír. ‘ato ou efeito de alcagüetar’ (Aurélio) 
(Brasil: 424 / 213; Portugal: 0 / 0) 

 A frequência nula desta formação nas páginas de Portugal da Internet deve-se a que 

mesmo o verbo alcaguetar falta do PE. 
                                                 
9Villar 1989, 299, chupadela, passa. 
10As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -agem foram efectuadas a 12/08/2010. 
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(alunissar PB + / PE - // alunizar PB + / PE -) → alunissagem: (c1960) / alunizagem: ‘pouso na 
superfície lunar’ (Brasil: 4.430 / 5.210 // 510 / 7; Portugal: 45 / 126 // 1 / 1) 
 O termo equivalente no PE é alunagem, cuja busca na Internet (Brasil: 450; Portugal: 

1.150) reforça a diferença no uso nos dois países. Note-se a maior frequência no PB da 

formação alunissagem, criada (segundo o Houaiss) provavelmente pelo modelo da palavra 

francesa alunissage. 

 

(amerissar PB + / PE + br) → amerissagem: ‘ato de amerissar’ (1922) (Aurélio) (Brasil: 1.570 / 
1.030; Portugal: 3 / 2) 

No PE, o equivalente desta formação, criada provavelmente pelo modelo francês 

amerrissage, é amaragem, cuja busca na Internet (Brasil: 594; Portugal: 2.830) atesta a 

diferença no uso dos dois países. 

 

(aterrissar PB + / PE + br) → aterrissagem: ‘ato de aterrissar; pouso’ (1917) (Brasil: 54.100 / 
55.000; Portugal: 1.350 / 888) 

No PE, o equivalente deste termo, provavelmente criado pelo modelo da palavra 

francesa aterrissage, é aterragem, cuja busca na Internet (Brasil: 3.640; Portugal: 48.600) 

confirma a diferença no uso nos dois países. 

 A respeito das formações relativas à aeronáutica e astronáutica, note-se a sua datação 

correspondente ao desenvolvimento dessas ciências, partindo do pouso sobre a terra (1917), 

passando pelo pouso sobre a água (1922) e chegando até ao pouso sobre a Lua (c1960). 

Conforme se pode ler no verbete -issar do Houaiss11, é previsível que com o progresso da 

exploração do espaço cósmico venham a ser usadas as palavras construídas segundo esse 

mesmo modelo, integrando o nome de diferentes planetas. As primeiras criações desta série, 

relativas ao planeta Marte (amartissagem / amartissar no PB e amartagem / amartar no PE) já 

entraram no uso, o que está documentado nas páginas da Internet12.     

 

(decolar PB + / PE -) → decolagem13: ‘ato ou efeito de decolar, de levantar vôo (a aeronave)’ (PE: 
br) (1938) (Houaiss) (Brasil: 151.000 / 161.000; Portugal: 1.810 / 1.880) 

 No PE, o equivalente deste termo é descolagem, cuja frequência na Internet (Brasil: 

14.900; Portugal: 15.400) confirma esta diferença. A relativamente elevada frequência nas 

páginas brasileiras desta última formação explica-se por no PB ela significar também ‘ato ou 

efeito de descolar (→desligar, despegar aquilo que estava colado)’ (Aurélio), enquanto no PE 

esta palavra designa apenas o ‘acto ou efeito de descolar (o avião)’ (Priberam).   

 

                                                 
11“(...) o fato é que, enjeitado, o verbo (e seus cognatos) vem prevalecendo e dando, como se viu, o padrão aeronáutico e 
astronáutico, que gerará, provavelmente, amartissagem, ajupiterissagem (ou ajovissagem) avenussagem (ou 
avenerissagem) etc.” 
12Buscas de 12/08/2010: amartissagem / amartissar no PB (3 / 2) e amartagem / amartar no PE (7 / 6).  
13Villar 1989, 202, descolagem. 
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(decupar PB + / PE + br) → decupagem: ‘ato, processo ou efeito de decupar’ (Aurélio) (Brasil: 
39.700 / 39.600; Portugal: 291 / 262) 

Formação criada seguindo provavelmente o modelo do francês découpage (Houaiss). 

 

(defasar PB + / PE +) → defasagem: ‘1. diferença de fase entre dois fenômenos; diferença 2. Fig. 
diferença ou atraso (de pessoa, coisa ou situação em relação a outra)’ (1954) (Brasil: 254.000 / 
238.000; Portugal: 705 / 802) iAulete: (1) defasagem entre o ano lunar e o ano solar; (2) Existe 
defasagem de idade entre as crianças da turma. 
 No PE o termo equivalente é desfasamento (palavra que só figura num dos dicionários 

brasileiros – iAulete – consultados), cuja busca na Internet (Brasil: 486; Portugal: 18.900) 

atesta essa diferença. No PE, como sinónimo, também existe a palavra desfasagem, mas é de 

pouco uso (Brasil: 355; Portugal: 849). 

 

(discar PB + / PE + br) → discagem (br): ‘ação ou possibilidade de discar’ (Aurélio) (Brasil: 
234.000 / 229.000; Portugal: 782 / 681) iAulete: discagem direta  

 O verbo discar14 (Brasil: 38.000; Portugal: 384) tem a indicação de brasileirismo no 

Universal, o que pode explicar a falta deste substantivo dos dicionários de Portugal, e ao 

mesmo tempo atestar os resultados da sua busca na Internet. 

 

(flambar PB + / PE +) → flambagem: ‘ato ou efeito de flambar’ (Aurélio) (Brasil: 22.500 / 22.100; 
Portugal: 129 / 163) 

 O verbo flambar – formado segundo o modelo do francês flamber (Houaiss, com a data 

de 1942) – ao contrário do substantivo em questão, aparece nos dicionários de Portugal, mas 

também o seu uso é restrito no PE, como se vê pelos resultados da busca na Internet (Brasil: 

7.640; Portugal: 86). 

 

(garimpar PB + / PE + br) → garimpagem (br): ‘prática de garimpo’ (sXX) (Brasil: 96.000 / 
29.700; Portugal: 203 / 141) 
 Esta formação designa uma actividade – ‘exploração de minerais preciosos’ – nunca 

praticada em Portugal, e a sua palavra base aparece como brasileirismo no PE. 

 

(grilar PB + / PE + br) → grilagem (br): ‘sistema utilizado por grileiros’ (PE: br) (Brasil: 98.700 / 
69.000; Portugal: 212 / 271) 
 Esta formação significa uma actividade – ‘fazer títulos falsos de terra’ – que se 

restringe ao Brasil. 

 

(lastrar PB + / PE +) → lastragem: ‘ato de pôr lastro /‘lastrar’ (Houaiss)/  no leito das vias férreas; 
lastreamento’ (PE: br) (1958) (Brasil: 1.520 / 1.350; Portugal: 588 / 422) 
 No PE, como equivalente, usa-se a forma lastração, também presente no PB (com a 

data de 1858 no Houaiss), e cuja busca na Internet reflecte esta diferença (Brasil: 286; 

Portugal: 683). 
                                                 
14Villar 1989, 206, marcar. (‘1 selecionar (número telefônico), girando o disco 2 selecionar (número telefônico), 
pressionando o teclado 3 fazer uma chamada telefônica; ligar) (Houaiss)  
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(pabular PB + / PE + br) → pabulagem: ‘1. (br) empáfia 2. fanfarrice’ (PE: br) (1899) (Brasil: 
12.200 / 6.100; Portugal: 5 / 24) iAulete: (1) "E depois aquela pabulagem que era homem de bem, 
que era isto, aquilo" (Viriato Correia, Contos do sertão)  
 O verbo pabular figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, e 

a sua busca na Internet (Brasil: 834; Portugal: 6) também confirma que se trata aqui de 

formações brasileiras. 

 

3.2.3.3. -ança (1) 
 Este sufixo também significa ‘acção de V’ ou ‘resultado da acção de V’ (Vilela 1994: 66). 

 

(verear PB + / PE +) → vereança: ‘ato ou efeito de verear; cargo de vereador’ (Brasil: 77.100 / 
21.300; Portugal: 105 / 64) 

 Cargo inexistente em Portugal, mas com o mesmo sufixo existe governança ‘cargo de 

governar; governo’ e ministrança ‘cargo de ministro’ (exemplos do Universal). 

 

3.2.3.4. -ão (2) 
 O sufixo -ão significa ‘ato ou efeito’ (Lopes 2003: 55), e forma “nomes de origem 

verbal como resultado ou objeto de ação (por isso mesmo sem flexão de gênero)” (Houaiss).  

 

(catucar PB + / PE + br // cutucar PB + / PE + br) → catucão (PE: br)  / cutucão (br): ‘cutucada 
grande’ (PE: br) (1899) (Brasil: 645 / 720 // 28.800 / 19.900; Portugal: 0 / 0 // 100 / 114)  
 Como se viu acima, tal como a palavra cutucada ‘ato ou efeito de cutucar, de tocar 

outrem com a ponta dos dedos e/ou com o cotovelo’ (Houaiss), estas formações também 

faltam do PE.   

 

3.2.3.5. -ção (29) 
 A respeito do sufixo -ção é importante lembrar duas observações de Sandmann, a 

primeira das quais (1996: 51-52) se refere aos substantivos terminados em -ização. Em muitos 

destes casos, que seguem o modelo da cadeia real → realizar → realização o autor não 

encontrou o verbo correspondente em -izar, mas segundo ele, este deve ser admitido na etapa 

intermediária. Ainda que o verbo em questão não tenha sido formado explicitamente, está 

presente no corpo fónico e no conteúdo do derivado em -ização e também na consciência do 

falante / ouvinte. Segundo a outra observação de Sandmann, que vale a pena lembrar aqui, as 

derivações deverbais em -ção e -mento não se bloqueiam, podem conviver na língua como 

sinónimos (1996: 54).  

Na recolha de Sandmann (1996: 51-52) encontram-se 28 formações com o sufixo -ção, 

das quais 22 já são dicionarizadas15. 

                                                 
15As formações dicionarizadas são as seguintes: absolutização, ambientação, capacitação, cartelização, comunização, 
desincompatibilização, digitação, elitização, empolgação, encucação, esquerdização, favelização, feminilização, 
intermediação, islamização, mexicanização, operacionalização, penalização, regionalização, robotização, satelitização e 
viabilização. 
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(afobar PB + / PE + br) → afobação (br): ‘1. grande pressa; lufa-lufa 2. atrapalhação, nervosismo’ 
(PE: br) (1938) (Brasil: 19.900 / 24.900; Portugal: 100 / 107) iAulete: (1) Atrasados, vestiram-se na 
maior afobação. (2) A afobação em comer deixou-o com azia. Na afobação, esqueceu os 
documentos. 
 O verbo afobar figura nos dicionários de Portugal como brasileirismo, por isso 

também não é de espantar a mínima frequência desta formação nas páginas de Portugal da 

Internet. A par desta forma, no PB existe a forma afobamento, criada do mesmo verbo cerca de 

30 anos mais cedo e cuja frequência atinge hoje só um quarto do substantivo afobação. 

 
(aparar PB + / PE +) → aparação: ‘aparagem’ (1949) (Aurélio) (Brasil: 3.250 / 6.950; Portugal: 45 / 28) 
 No PE existe a forma aparagem (Brasil: 4.010; Portugal: 292)16, mas também não 

parece ser muito frequente. 

 
(canibalizar PB + / PE +) → canibalização: ‘ato e efeito de canibalizar’ (Brasil: 19.800 / 14.000; 
Portugal: 2.820 / 2.800) 
 Formação ausente dos dicionários de Portugal, mas segundo os resultados de busca em 

uso no PE, o que pode também atestar a sua presença no verbete Canibalização (marketing) da 

parte enciclopédica da Infopédia.  

 
(carnear PB + / PE + br) → carneação (br): ‘ato de carnear’ (PE: br) (1899) (Aurélio) (Brasil: 
1.030 / 2.180; Portugal: 2 / 3) 
 O próprio verbo carnear figura como brasileirismo nos dicionários de Portugal, e o seu 

significado (‘1. matar gado 2. preparar carnes para as secas’) é tão especificamente brasileiro, 

que a presença quase nula deste substantivo nas páginas de Portugal da Internet parece muito 

natural.  

 
(conceituar PB + / PE +) → conceituação: ‘ato ou efeito de conceituar 1. ação ou efeito de dar ou 
criar um conceito; definição, formulação 2. ação ou efeito de avaliar; avaliação, julgamento’ (1958) 
(Houaiss) (Brasil: 270.000 / 296.000; Portugal: 2.140 / 2.790) iAulete: (1) O relatório ficou um 
pouco vago, falta uma conceituação mais clara dos resultados. (2) Sua conceituação sobre o 
projeto foi a melhor possível. 
 Embora este substantivo não figure nos dicionários de Portugal, a sua bastante elevada 

presença nas páginas da Internet daquele país dá prova da sua utilização. 

 
(desincompatibilizar PB + / PE +) → desincompatibilização: ‘ato ou efeito de 
desincompatibilizar(-se)’ (Aurélio) (Brasil: 34.700 / 31.700; Portugal: 165 / 10) 
 O verbo desincompatibilizar figura nos dicionários de Portugal (Brasil: 37.400; 

Portugal: 6), mas a sua frequência quase nula nas páginas de Portugal da Internet explica talvez 

a ausência do substantivo dos dicionários, porque não parece tratar-se duma palavra usada.  

                                                 
16As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ção foram efectuadas a 13/08/2010. 
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(desindexar PB + / PE +) → desindexação: ‘ato ou efeito de desindexar’ (Aurélio) (Brasil: 39.100 / 
37.200; Portugal: 579 / 483) 
 Embora figure na Infopédia, a frequência na Internet do verbo desindexar (Brasil: 

1.640; Portugal: 100) parece indicar que não se trata duma palavra muito usada no PE. No caso 

do substantivo a presença na Internet sugere um uso relativamente mais frequente.  

 

(diagramar PB + / PE +) → diagramação17: ‘ato ou efeito de diagramar’ (1975) (Aurélio) (Brasil: 
313.000 / 341.000; Portugal: 942 / 1.250) iAulete: diagramação de um jornal   
 O verbo diagramar figura no Priberam, mas a sua presença nas páginas de Portugal da 

Internet (Brasil: 5.540; Portugal: 50) é pouco importante, no entanto o substantivo 

diagramação já parece estar em uso em Portugal. 

 

(dolarizar PB + / PE -) → dolarização: ‘Econ. utilização do dólar dos E.U.A. como medida de 
valor ou como meio de pagamento, em lugar da moeda nacional’ (c1970) (Brasil: 28.800 / 18.900; 
Portugal: 544 / 510) 

 Tal como este substantivo, o verbo dolarizar (Brasil: 1.960; Portugal: 9), cuja presença 

nas páginas de Portugal da Internet é baixa, também falta dos dicionários daquele país.  

 

(ecolocalizar PB + / PE -) → ecolocalização18: ‘detecção de objeto, de ser vivo, etc. pela percepção 
ou análise do som refletido’ (Brasil: 3.370 / 3.030; Portugal: 451 / 502) 

Este substantivo, cujo sinónimo ecolocação (Brasil: 2.600; Portugal: 350) figura no 

Priberam, parece ser mais usado do que aquele, em ambos os países.  

 
(encabular PB + / PE +) → encabulação (br): ‘efeito de encabular(-se); constrangimento, 
acanhamento’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.030 / 629; Portugal: 4 / 3) 

 Formação com presença quase nula nas páginas de Portugal. A forma encabulamento, 

também datada do sXX e ausente dos dicionários de Portugal, apresenta uma frequência menos 

elevada nas páginas da Internet do Brasil e um leve aumento nas de Portugal (Brasil: 522; 

Portugal: 5). 

 
(enga(m)belar PB + / PE + br) → enga(m)belação (br): ‘1. ato de enga(m)belar 2. palavras ou 
promessas para enga(m)belar’ (Aurélio) (Brasil: 1.700 / m 1.420 // 929 / m 928; Portugal: 2 / 0 // 0 /1) 

 Como se pode ver, a variante sem m é mais frequente nas páginas brasileiras da 

Internet. No PB também existe a forma enga(m)belamento, mas é menos frequente. 

 
(esnobar PB + / PE + br) → esnobação (br): ‘ação ou efeito de esnobar; esnobada’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 3.740 / 2.810; Portugal: 44 / 9) iAulete: Essa de recusar o convite do amigo só por ser 
informal foi pura esnobação. 
 Aqui trata-se duma formação cuja palavra base é de origem inglesa (snob). No 

Universal figura o verbo esnobar ‘proceder como esnobe ou snobe’ com a indicação de 
                                                 
17O substantivo diagramção já figura no Priberam. 30/01/2011. 
18O substantivo ecolocalização já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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brasileirismo, mas a diferença da sua frequência nas páginas da Internet dos dois países 

(Brasil: 26.600; Portugal: 317) reforça o que se pode verificar na Infopédia. Em Portugal, 

segundo esse dicionário, usa-se ou a forma original snob, ou o seu aportuguesamento snobe e 

também o substantivo snobismo formado dessa palavra, mas não existe nenhum verbo com a 

palavra base snob(e). 

 

(esparramar PB + / PE +) → esparramação: ‘ato ou efeito de esparramar(-se)’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 838 / 759; Portugal: 2 / 1) 

 O verbo esparramar figura nos dicionários de Portugal, mas comparando a sua 

frequência nas páginas brasileiras e nas de Portugal da Internet (Brasil: 27.600; Portugal: 171), 

pode-se concluir que é menos usado no PE, o que pode explicar também o uso quase nulo em 

Portugal do substantivo formado a partir desse verbo. 

 
(espinafrar PB + / PE + br) → espinafração (br): ‘descompostura’ (Aurélio) (Brasil: 2.070 / 1.150; 
Portugal: 5 / 2) 

 O verbo espinafrar Gír. ‘1. repreender com dureza; descompor 2. dizer muito mal de; 

criticar asperamente; tesourar, pichar 3. ridicularizar, ridiculizar, desmoralizar’ (Aurélio) 

aparece como brasileirismo no Universal e no Priberam, e a sua frequência na Internet (Brasil: 

5.380; Portugal: 46) também indica que, tal como o substantivo dele formado, este verbo 

também não se usa no PE. 

 
(gozar PB + / PE +) → gozação19 (br): ‘Fam. ação ou efeito de gozar; zombaria; deboche’ (sXVII) 
(Brasil: 55.600 / 59.700; Portugal: 1.090 / 1.060) iAulete: Não se podia levar aquilo a sério, era só 
gozação. 
 Esta formação, embora ausente dos dicionários de Portugal, segundo os resultados da 

busca na Internet parece ser também usada no PE.  

 
(imantar PB + / PE + br) → imantação: ‘magnetização’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 13.000 / 12.700; 
Portugal: 188 / 266) 
 O verbo imantar (a1958) aparece apenas no DLPC e no Priberam, neste último com a 

indicação de brasileirismo, e como sinónimos, nos dicionários de Portugal existem os verbos 

imanar, imanizar e magnetizar. A busca na Internet dos respectivos dois primeiros 

substantivos (embora ausentes dos dicionários de Portugal) imanação (Brasil: 202; Portugal: 

37) e imanização (Brasil: 165; Portugal: 2) demonstra uma frequência muito baixa em ambos 

os países. É sem dúvida o substantivo magnetização (Brasil: 10.900; Portugal: 3.630) – 

presente no DLPC – que se usa mais no PE. 

 

                                                 
19Villar 1989, 230, desfrute, mangação, motejo, troça, chuchadeira, pacholice. 
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(irmanar PB + / PE +) → irmanação: ‘ato ou efeito de irmanar(-se)’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 2.250 
/ 2.030; Portugal: 683 / 653) iAulete: "Amor é irmanação das almas em face da alegria, da dor, da 
vida e da morte." (Sarmento de Beires, Trajetórias) 
 Esta formação não figura nos dicionários de Portugal, porém segundo os resultados das 

buscas na Internet parece ser usada. 

 
(judiar PB + / PE +) → judiação: ‘maus tratos’ (PE: br) (1913) (Brasil: 10.400 / 37.400; Portugal: 
104 / 242) iAulete: Os veteranos fizeram uma judiação com os calouros. 
 Formação de baixa frequência nas páginas de Portugal da Internet.  

 
(majorar PB + / PE + br) → majoração (br): ‘ato ou efeito de majorar’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
179.000 / 214.000; Portugal: 16.200 / 19.800) iAulete: "Dúvidas sobre majoração de preços, 
serviço não fornecido e cobranças indevidas encabeçam a lista de queixas." (Revista Amanhã) 
 O verbo majorar ‘aumentar, tornar maior’ (Houaiss, sXX) só aparece no Priberam, 

com a indicação de brasileirismo. A sua busca na Internet (Brasil: 19.100; Portugal: 1.310) 

demonstra que é bastante frequente no PE, o que também pode explicar o uso do substantivo 

formado com ele. 

 
(malhar PB + / PE +) → malhação: ‘ação de malhar; malhada, malha’ (PE: br) (Aurélio) (Brasil: 
929.000 / 570.000; Portugal: 117.000 / 67.100) 

 Este termo indicado como brasileirismo na Infopédia, tem uma frequência elevada nas 

páginas da Internet de ambos os países. 

 
(mexer PB + / PE +) → mexeção (br): Fam. ‘ato ou efeito de mexer ou bulir’ (Aurélio) (Brasil: 368 
/ 334; Portugal: 1 / 1) 
 Formação de baixa frequência nas páginas da Internet de ambos os países. 

 
(normatizar PB + / PE -) → normatização: ‘ação ou resultado de normatizar, de criar e estabelecer 
normas; normalização’ (iAulete) (Brasil: 291.000 / 348.000; Portugal: 669 / 793) 

 O verbo normatizar (Brasil: 78.700; Portugal: 114) falta20 dos dicionários de Portugal, 

onde em seu lugar se usa o verbo normalizar (Brasil: 104.000; Portugal: 18.000), e por 

conseguinte o substantivo normalização (Brasil: 405.000; Portugal: 692.000). No DLPC 

figgura o verbo normativizar (Brasil: 153; Portugal: 71) que por sua vez falta dos dicionários 

brasileiros. Dos dicionários de ambos os países falta a formação normativização, cuja busca na 

Internet (Brasil: 578; Portugal: 306) atesta um uso restrito. (A respeito desta questão veja-se 

um curto artigo21 brasileiro na Internet.) 

                                                 
20O verbo normatizar já figura no Priberam. 06/01/2011. 
21Marcondes, Joffre de Resende: ‘Linguagem Médica, Normalizar, Normatizar’  in: Revista de Patologia Tropical, 73-74, 
disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/viewFile/2141/2086. No seu artigo, o autor chama a 
atenção a que é preferível empregar o verbo normalizar e seus cognatos na acepção tradicional de tornar normal, e 
normatizar para exprimir a acção de estabelecer normas, regras, etc. 
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(patinar PB + / PE +) → patinação22 (br): ‘1. patinagem 2. local onde se patina’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 158.000 / 121.000; Portugal: 6.640 / 4.610) 

 No PE a forma mais usada é patinagem (Brasil: 5.400; Portugal: 67.100), como os 

resultados da busca na Internet também o comprovam. 

 

(pessoalizar PB + / PE +) → pessoalização: ‘ação ou efeito de pessoalizar; personificação’ 
(Aurélio) (Brasil: 2.130 / 1.880; Portugal: 1.330 / 833) 

 Embora o verbo pessoalizar figure nos dicionários de Portugal, o substantivo 

personificação (Brasil: 52.800; Portugal: 4.900) em ambos os países é mais usado do que a 

forma pessoalização. 

 

(pichar PB + / PE + br) → pichação (br): ‘1. ato ou efeito de pichar; pichamento 2. dístico, em 
geral de caráter político, escrito em muro de via pública’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 61.800 / 77.400; 
Portugal: 269 / 226) 

 O verbo pichar figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo. A 

formação pichamento, ausente dos mesmos dicionários, na Internet apresenta uma frequência 

muito menos reduzida (Brasil: 594; Portugal: 5).   

 

(premiar PB + / PE +) → premiação23: ‘ato ou efeito de premiar’ (Aurélio) (Brasil: 2.200.000 / 
1.930.000; Portugal: 16.700 / 11.900) 

 Esta formação falta dos dicionários de Portugal, no entanto tem uma frequência 

bastante elevada nas páginas de Portugal da Internet. No PE, para exprimir esse acto usa-se a 

expressão entrega de prémios (Brasil: 22.800; Portugal: 369.000) cuja frequência nas páginas 

da Internet confirma essa diferença entre o uso dos dois países. 

 

(rotular PB + / PE +) → rotulação: ‘rotulagem’ (Aurélio) (Brasil: 23.400 / 29.600; Portugal: 1.010 
/ 1.800) 

 A forma rotulagem, segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 130.000; 

Portugal: 33.700), parece ser mais usado em ambos os países. 

 

(tapear PB + / PE + br) → tapeação (br): ‘ato ou efeito de tapear’ (PE: br) (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
9.670 / 11.500; Portugal: 51 / 70) "Eles não querem tapeação. Querem que as suas propostas 
sejam aceitas como estão e não pela metade." (Jorge Amado, Jubiabá) 

 Esta formação, tal como o verbo tapear (Brasil: 3.840; Portugal: 714) que lhe serve de 

palavra base, figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, o que de 

facto se vê comprovado pelos resultados das buscas na Internet. A formação tapeamento não 

figura nos dicionários de Portugal, e a sua busca na Internet (Brasil: 340; Portugal: 3) atesta um 

uso reduzido. 
                                                 
22Villar 1989, 265, patinagem. 
23Villar 1989, 275, pl. palmarés (‛lista de premiações’). 
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3.2.3.6. -deira (8) 
 O sufixo -deira encontra-se em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 966) com os 

exemplos torradeira, batedeira e frigideira que designam instrumentos, e o mesmo 

aparece em Villalva (2008: 123) como sufixo que se junta ao infinitivo do verbo. 

Este sufixo vernáculo corresponde ao sufixo -eiro e -eira (Houaiss) e junta-se ao 

infinitivo do verbo (Aurélio e Michaelis) – como por exemplo bobinadeira: bobinar + deira, 

colhedeira: colher + deira, saideira: sair + deira  – formando “a) designativos de mulher (por 

vezes com valor pejorativo) que é dada a fazer algo (= ação do radical), geralmente em 

demasia ou em excesso (trabalhadeira, faladeira); b) nomes de aparelhos, eletrodomésticos, 

máquinas ou instrumentos que realizam ou com os quais se realiza a ação, tarefa ou função 

determinada pelo radical (enceradeira, batedeira, empilhadeira); c) nomes de ações 

caracterizadas por excesso, exagero, ou por continuidade, persistência ou duração (choradeira, 

bebedeira)” (iAulete). 

  
(abrir PB + / PE +) → abrideira (br): ‘aperitivo, geralmente de aguardente’ (PE: br) (1783) 
(Brasil: 2.350 / 3.600; Portugal: 40 / 33) iAulete: "...os demais sentaram-se para uma abrideira de 
apetite por conta da casa." (Veja, 15.08.2001)  
 Formação com uma frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet e mínima 

nas de Portugal. 

 
(atirar PB + / PE +) → atiradeira24 (br): ‘forquilha munida de elástico, com que se atiram 
pedrinhas; bodoque, estilingue’ (PE: br) (1939) (Brasil: 48.000 / 37.200; Portugal: 195 / 162) 
iAulete: "Passarinho na mão, pedra de atiradeira,/ É uma ave no céu, é uma ave no chão,..." (Tom 
Jobim, "Águas de março")  
 Formação frequente no PB, cuja presença nas páginas de Portugal da Internet deixa 

crer que lá também está em uso.   

 
(capinar PB + / PE + br) → capinadeira (br): ‘máquina agrícola para capinar mecanicamente’ 
(sXX) (Brasil: 6.650 / 11.800; Portugal: 5.270 / 1.570) 

 O verbo capinar figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, 

mas segundo os resultados das buscas na Internet, o nome desta máquina parece ser usada 

também no PE. 

 
(correr PB + / PE +) → corredeira (br): ‘trecho de rio onde as águas correm céleres’ (PE: br) 
(1836) (Brasil: 37.300 / 38.000; Portugal: 811 / 969) iAulete: "...0 e um fio propício de 
corredeira..." (Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas) 
 Formação curiosa, porque foi criada dum verbo com o sufixo -deira e designa um 

lugar. O exemplo que encontrei para o mesmo tipo é passadeira. (Com o sufixo -deiro os 
                                                 
24Villar 1989, 168, fisga, forquilha. 



108 

 

exemplos também são poucos: comedeiro, descansadeiro.) Os resultados das buscas na 

Internet demonstram que esta palavra é bastante usada no PE também. 

 
(escavar PB + / PE +) → escavadeira: ‘nome comum a vários tipos de máquina de escavar e 
revolver terra’ (PE: br) (1975) (Brasil: 155.000 / 188.000; Portugal: 3.370 / 13.300) 

 No PE existe a palavra escavadora (também presente no PB, com a datação de 1899 no 

Houaiss), e fazendo de novo a busca dos dois termos na Internet: escavadeira (Brasil: 144.000; 

Portugal: 6.310) e escavadora (Brasil: 2.400; Portugal: 9.930)25 pode chegar-se à conclusão 

que a primeira é mais frequente no Brasil, enquanto a segunda se usa mais em Portugal. 

 
(nadar PB + / PE +) → nadadeira: ‘1. Zool. órgão locomotor dos peixes; expansão cutânea 
lameliforme sustentada por esqueleto ósseo ou cartilaginoso 2. pé-de-pato’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 
62.500 / 63.200; Portugal: 243 / 193) 

 O equivalente desta formação no PE é barbatana, formação também presente nos 

dicionários brasileiros, e com a datação de c1560 no Houaiss, cuja busca na Internet (Brasil: 

12.900; Portugal: 4.060)26 comprova o seu uso no PE. 

 
(sair PB + / PE +) → saideira (br): Gír. ‘a última dose de bebida alcoólica tomada antes da saída 
de festa, bar, restaurante, etc.’ (PE: br) (Brasil: 58.300 / 67.200; Portugal: 304 / 259) iAulete: 
Tomou uma saideira antes de voltar para casa. 
 Esta formação muito frequente no PB tem uma presença decrescente nas páginas de 

Portugal da Internet. 

 
(tremer PB + / PE +) → tremedeira: ‘1. V. tremor (→ato ou efeito de tremer; tremura) 2. (br) V. 
malária’ (PE: br) (1913) (Brasil: 17.300 / 64.500; Portugal: 424 / 475) 

 Formação curiosa, por não designar nem o agente nem o instrumento senão o acto ou o 

efeito do verbo tremer.  

 
3.2.3.7. -dela (1) 
 Sobre este sufixo, significando ‘acção de V’ ou ‘resultado da acção de V’, Vilela (1994: 

66) observa que implica mais uma ‘acção rápida de V’ ou ‘resultado leve / ligeiro de V’. 

 O sufixo -dela figura em Villalva (2008: 123), e é apresentado como um sufixo que se 

junta ao infinitivo do verbo e forma nomes de acção ou resultado de uma acção. 

 

(espiar PB + / PE +) → espiadela: ‘espiada’ (Brasil: 7.240 / 5.810; Portugal: 498 / 343) 

 Esta formação, embora ausente dos dicionários de Portugal, segundo os resultados das 

buscas na Internet, parece ter algum uso no PE. 

 

                                                 
25Buscas de 14/08/2010. 
26Busca de 14/08/2010. 
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3.2.3.8. -dor/-triz (13) 
Os sufixos -dor/-dora (e suas variantes, -tor/-triz, -sor/-sora) formam designações de 

portador de acção (nomina agentis) e também de instrumento (nomina instrumenti). (Vilela 

1994: 69-70). Os sufixos -dor(a) figuram em Villalva (2008: 123), juntam-se ao infinitivo e 

designam nomes-sujeito. 

 Lembre-se aqui Sandmann (1996: 53), que chama a atenção a que, do ponto de vista 

morfossintáctico, estes substantivos podem também ser empregados como adjectivos. Na sua 

recolha (1996: 52-53) encontram-se 17 formações com o sufixo -dor(a), 15 das quais já são 

dicionarizadas27. 

 
(barbear PB + / PE +) → barbeador28: ‘aparelho de barbear’  (PE: br) (1346) (Brasil: 255.000 / 
594.000; Portugal: 641 / 374) 
 No PE, para designar este instrumento, usa-se a perífrase máquina de barbear cuja 

busca na Internet (Brasil: 3.570; Portugal: 226.680)29 comprova esta diferença. 

 
(batear PB + / PE +) → bateador: ‘aquele que bateia; bateeiro’  (Subs.:1919; Adj.:1951) (Aurélio) 
(Brasil: 215 / 169; Portugal: 172 / 147) 

 O verbo batear ‘lavar (o minério) na bateia’ (Infopédia) designa uma actividade pouco 

habitual, e provavelmente pouco praticada, o que pode explicar a frequência reduzida desta 

formação nas páginas da Internet de ambos os países.  

 
(centelhar PB + / PE +) → centelhador: Eng. Elétr. ‘dispositivo destinado a controlar as 
sobretensões através do ajuste do espaçamento entre dois eléctrodos, um ligado à fase e outro à 
terra’ (Brasil: 45.900 / 33.100; Portugal: 10 / 8)  

 Termo técnico não usado no PE. 

 
(debater PB + / PE +) → debatedor30: ‘que ou aquele que debate’ (Aurélio) (Brasil: 93.200 / 
56.800; Portugal: 1.160 / 251) 
 Embora falte dos dicionários de Portugal, esta formação tem uma frequência 

relativamente elevada nas páginas da Internet daquele país, o que deixa crer que está em uso no 

PE também.  

 

(editorar PB + / PE +) → editorador: ‘aquele que faz editoração; editor, editor de texto’ (Aurélio) 
(Brasil: 2.660 / 3.230; Portugal: 3 / 2) 

 Formação ausente do PE. 

                                                 
27As formações dicionarizadas são as seguintes: aglutinador, alfabetizador, alimentador, alinhavador, articulador, 
desmitificador, depilador, indexador, intermediador, loteador, misturador, mitificador, rastreador, secadora, e 
velejador.  
28Villar 1989, 173, máquina de barbear. 
29As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -dor/-triz foram efectuadas a  14/08/2010. 
30O substantivo debatedor já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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(encanar PB + / PE +) → encanador31 (br): ‘aquele que conserta encanamento; bombeiro’ (PE: br) 
(Brasil: 293.000 / 319.000; Portugal: 3.300 / 2.940) 

O equivalente desta formação no PE é canalizador (Brasil: 5.120; Portugal: 23.300), 

cuja busca na Internet comprova esta diferença no uso dos dois países. 

 

(instrumentar PB + / PE +) → instrumentador (br): ‘aquele que instrumenta’ (PE: br) (Brasil: 
80.200 / 62.100; Portugal: 130 / 78) 

 Formação ausente do PE. 

 

(laçar PB + / PE +) → laçador (br): ‘homem destro em laçar o gado’ (PE: br) (1889) (Brasil: 
46.100 / 57.900; Portugal: 153 / 102) 
 Formação com baixa frequência nas páginas de Portugal da Internet, o que se pode 

explicar talvez pela restrita presença em Portugal da actividade designada por esse substantivo. 

 
(orbitar PB + / PE +) → orbitador: ‘Astron. veículo espacial recuperável, que efetua viagens entre 
a Terra e uma órbita terrestre; ônibus espacial’ (Brasil: 693 / 630; Portugal: 104 / 176) 

 No PE igualmente se usa este termo, embora não figure nos dicionários de Portugal. 

 
(perfurar PB + / PE +) → perfuratriz: ‘máquina com broca, para perfurar o solo’ (sXX) (Brasil: 
36.500 / 55.100; Portugal: 134 / 184) 
 Formação ausente dos dicionários de Portugal, com uma certa frequência crescente nas 

páginas de Portugal da Internet. 

 
(plotar PB + / PE -) → plotador: ‘Inform. V. plotter → dispositivo dotado de pinos ou canetas 
especiais para representação gráfica de dados de um computador, plotadora, traçador gráfico’ 
(Brasil: 4.550 / 4.060; Portugal: 5 / 6) 
 No Miniaurélio, com a mesma significação, aparece também a formação plotadora 

(Brasil: 2.810; Portugal: 9), mas como se vê pelas buscas da Internet, estas formações 

aportuguesadas têm uma frequência pouco elevada nas páginas brasileiras da Internet e quase 

nula nas de Portugal. Porém, a busca da palavra original inglesa plotter (Brasil: 112.000; 

Portugal: 17.500) demonstra uma frequência muito mais elevada nas páginas de ambos os 

países. 

 
(quarar PB + / PE -) → quarador (br): ‘coradouro’ (sXX) (Brasil: 6.380 / 3.170; Portugal: 1 / 6) 

 Esta formação é curiosa, por ser criada com o sufixo -dor e em vez dum agente ou dum 

instrumento designar um lugar. Para exprimir a mesma ideia, no PE usa-se a forma coradouro 

‘lugar onde se põe a roupa a corar’ (Brasil: 1.400; Portugal: 101), mas a frequência pouco 

elevada destas formações nas páginas da Internet de ambos os países deixa crer que cada vez 

menos se pratica a actividade (corar ‘branquear ao sol (roupa)’) ligada a esse lugar. 

                                                 
31Villar 1989, 211, canalizador. 
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(remover PB + / PE +) → removedor (br): ‘produto para tirar manchas ou remover tintas’ (sXX) 
(Brasil: 133.000 / 169.000; Portugal: 4.860 / 6.710) 

 Embora esta formação não figure nos dicionários de Portugal, o resultado da busca na 

Internet comprova o seu uso também no PE. 

 
3.2.3.9. -douro (2) 
 Este sufixo indica o lugar ou o instrumento da acção (Cunha – Cintra 2005: 99), junta-

-se ao infinitivo e designa nomes locativos (Villalva 2008: 123). 

 
(abater PB + / PE +) → abatedouro (-doiro): ‘1. V. matadouro 2. local onde se abatem pequenos 
animais para consumo’ (Brasil: 108.000 / 109.000; Portugal: 230 / 170) 

 Como equivalente desta formação, no PE usa-se matadouro, cuja busca na Internet 

(Brasil: 133.000; Portugal: 30.700)32 revela que também é mais usada no  PB. 

 
(acostar PB + / PE +) → acostadouro (-doiro): ‘atracadouro de pequenas embarcações’ (Brasil: 
838 / 9; Portugal: 0 / 0) 
 Formação com frequência muito baixa nas páginas brasileiras da Internet e nula nas de 

Portugal. 

 

3.2.3.10. -eria (1) 
 Este sufixo forma substantivos deverbais com a significação ‘local em que se faz (ação 

determinada pelo radical original)’: danceteria, lambateria, lavanderia (< fr. < lat.) (iAulete). 

No estudo de Condé (2008: 8) os dois exemplos apresentados como formações 

deverbais criadas com o sufixo -eria são engraxateria e danceteria. Segundo os 4 dicionários 

brasileiros consultados, a primeira formação foi criada a partir do substantivo engraxate a que 

se juntou o sufixo -eria.  

 
(dançar PB + / PE +) → danceteria: ‘local de lazer onde se dança ao som da música popular 
contemporânea, geralmente gravada’ (PE: br) (1980) (Brasil: 113.000 / 127.000; Portugal: 4.860 / 
4.290) 

Segundo o Houaiss, esta é uma formação derivada de dançar no padrão de lavanderia, 

sorveteria, etc., com uma frequência notável também nas páginas de Portugal da Internet. O 

Aurélio apresenta esta formação como criada do verbo dançar por analogia de palavras como 

cafeteria e sorveteira. Como se pode ver pelos resultados da busca na Internet, esta formação 

tem uma grande frequência em ambos os países. 

 
 
 

                                                 
32Busca de 14/08/2010. 
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3.2.3.11. -mento (33) 
 Ao lado de -ção, o sufixo -mento está disponível e é produtivo na formação de 

substantivos deverbais designando ‘acção de V’ (nomina actionis). Basílio (2008: 42) lembra 

dois estudos recentes, em que as formações em -ção correspondiam a cerca de 60% das 

formações regulares, e as formações em -mento correspondiam a cerca de 20% das formações 

regulares. As formações com estes dois sufixos não se bloqueiam, podem ser alternativa entre 

si (Vilela 1994: 69). 

Na recolha de Sandmann (1996: 53-55) figuram 25 formações em -mento, 23 das quais 

já são dicionarizadas33. 

 

(abanar PB + / PE +) → abanamento: ‘abanação’ (1495) (Aurélio) (Brasil: 1.120 / 770; Portugal: 9 / 6) 

 No PE também existe a formação abanação (Brasil: 2.310; Portugal: 8)34 que nas 

páginas do Brasil da Internet apresenta uma frequência mais elevada. 

 

(abotoar PB + / PE +) → abotoamento: ‘1. ato ou efeito de abotoar(-se) 2. fileira de botões com 
suas respectivas casas 3. parte de uma veste por onde ela se abotoa’ (Aurélio) (Brasil: 48.000 / 
41.200; Portugal: 177 / 234) iAulete: (2) Este vestido tem abotoamento de cima abaixo. 
 No PE usam-se as formações abotoação (Brasil: 1.050; Portugal: 8) e abotoadura 

(Brasil: 41.200; Portugal: 431), das quais a segunda tem maior frequência nas páginas da 

Internet de Portugal.  

 

(afobar PB + / PE + br) → afobamento (br): ‘V. afobação’ (1906) (Brasil: 5.570 / 3.390; Portugal: 
8 / 8) 
 Visto que o próprio verbo afobar-se aparece nos dicionários se Portugal com a 

indicação de brasileirismo, não é de espantar que esta formação tenha uma frequência tão 

mínima nas páginas de Portugal da Internet. Contudo vale a pena ver a presença de afobação 

na Internet (Brasil: 12.600; Portugal: 157), cujos resultados parecem comprovar que a 

formação em -ção é mais popular em ambos os países.  

 

(aquilatar PB + / PE +) → aquilatamento: ‘aquilatação’ (Aurélio) (Brasil: 703 / 204; Portugal: 2 / 2) 

 A formação aquilatação figura nos dicionários de Portugal, e na Internet (Brasil: 1.110; 

Portugal: 28) também parece ser mais popular em ambos os países. 

 

(arrebitar PB + / PE +) → arrebitamento: ‘ato ou efeito de arrebitar(-se) 2. (br) feitio ou 
procedimento de quem é arrebitado’ (1949) (Aurélio) (Brasil: 873 / 898; Portugal: 6 / 7) 

 A formação arrebitação está presente nos dicionários de Portugal, mas a sua busca na 

Internet (Brasil: 8; Portugal: 0) revela uma frequência praticamente nula em ambos os países. 
                                                 
33As 23 formações dicionarizadas são as seguintes: acionamento, afoitamento, agenciamento, aguçamento, apeamento, 
aprofundamento, atrelamento, credenciamento, debilitamento, desfavelamento, despistamento, direcionamento, 
endividamento, enfrentamento, emparedamento, enraizamento, fustigamento, gerenciamento, indiciamento, 
posicionamento, prevalecimento, questionamento e vivenciamento.  
34As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -mento foram efectuadas a 14/08/2010. 
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(assessorar PB + / PE +) → assessoramento: ‘ato ou efeito de assessorar; assessoria’ (Aurélio) 
(Brasil: 494.000 / 515.000; Portugal: 1.710 / 1.570) 

 Embora esta formação não figure nos dicionários de Portugal, as buscas na Internet 

demonstram que tem uma certa frequência no PE. 

 

(cadastrar PB + / PE +) → cadastramento: ‘cadastragem’ (Aurélio) (Brasil: 1.850.000 / 1.530.000; 
Portugal: 1.700 / 1.490) 

 Mesmo que a formação cadastragem apareça nos dicionários de ambos os países, a sua 

busca na Internet (Brasil: 512; Portugal: 27) comprova que é menos usada em ambos os países, 

do que a formação cadastramento. 

 

(chapear PB + / PE +) → chapeamento: ‘ato ou efeito de chapear; chapeadura 1. colocação de 
chapas 2. conjunto de chapas metálicas, planas ou não, usadas para remate ou revestimento exterior 
ou interior’ (Houaiss) (Brasil: 24.100 / 13.500; Portugal: 809 / 283) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, mas a sua busca na Internet atesta um 

uso moderado no PE também. 

 

(chavear PB + / PE -) → chaveamento: ‘Eng. Elétr. abertura ou fechamento de contatos de circuito 
ou de equipamento’ (Brasil: 83.600 / 98.500; Portugal: 258 / 216) 

 O verbo chavear ‘1 trancar, fechar à chave; 2 girar a chave na fechadura’ (Houaiss) 

falta dos dicionários de Portugal. O substantivo chaveamento, que segundo o Miniaurélio  

parece ser um termo da engenharia eléctrica, segundo o Houaiss significa apenas ‘ato ou efeito 

de chavear’.  

 

(descumprir PB + / PE +) → descumprimento: ‘1. falta de cumprimento 2. inadimplemento’ 
(Aurélio) (Brasil: 1.290.000 / 1.360.000; Portugal: 1.190 / 1.170) 

 No PE, o equivalente é a formação com o prefixo IN-, ou seja incumprimento, cuja 

busca na Internet (Brasil: 2.590; Portugal: 247.000) confirma esta diferença do uso. 

 

(desmatar PB + / PE + br) → desmatamento (br): ‘ato ou efeito de desmatar; desflorestamento’ 
(a1958) (Aurélio) (Brasil: 1.210.000 / 1.090.000; Portugal: 7.260 / 6.350) 

 No PE existe o termo desflorestamento (Brasil: 3.960.000; Portugal: 385), porém o que 

mais se usa é o substantivo desflorestação (Brasil: 750; Portugal: 11.000). 

 

(desperdiçar PB + / PE +) → desperdiçamento: ‘ato ou efeito de desperdiçar’ (1975) (Aurélio) 
(Brasil: 10 / 19; Portugal: 0 / 0) 

 A formação mais antiga (1680 – Houaiss), presente também no PB é desperdício, cuja 

busca na Internet (Brasil: 520.000; Portugal: 52.200) confirma o seu uso em ambos os países.  

 

(drapejar PB + / PE +) → drapejamento: ‘ato ou efeito de drapejar; drapeamento’ (Aurélio) 
(Brasil: 1.330 / 955; Portugal: 2 / 5) 

 Formação cuja frequência quase nula nas páginas de Portugal da Internet indica que 

não está no uso no PE. 
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(embeber PB + / PE +) → embebimento: ‘ato de embeber’ (Aurélio) (Brasil: 5.370 / 7.110; 
Portugal: 469 / 576) 
 Nos dicionários de Portugal figura a formação embebição, também presente no PB. Os 

resultados da sua busca na Internet (Brasil: 14.100; Portugal: 340) parecem comprovar que esta 

é menos usada no PE, mas no PB é mais frequente do que a formação embebimento. 

 

(enfarar PB + / PE +) → enfaramento: ‘V. enfaro’ (Brasil: 437 / 405; Portugal: 1 / 1) 
 A forma enfaro, presente nos dicionários de Portugal, segundo os resultados da busca 

na Internet (Brasil: 875; Portugal: 104) parece ser mais usada em ambos os países. 

 

(enfrentar PB + / PE +) → enfrentamento: ‘ato ou efeito de enfrentar, de arrostar’ (Aurélio) 
(Brasil: 768.000 / 834.000; Portugal: 4.290 / 5.220) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, mas a sua notável presença nas páginas 

de Portugal da Internet indica que está no uso. 

 

(enga(m)belar PB + / PE + br) → enga(m)belamento: ‘V. enga(m)belação’ (Michaelis) (Brasil: 
834 / m 618 // 253 / m 70; Portugal: 0 / 0 // 0 / 0) 
 Lembro aqui os resultados das buscas na Internet – feitas em Julho de 2009 e Janeiro 

de 2010 – da formação enga(m)belação (Brasil: 1.700 / m 1.420 // 929 / m  928; Portugal: 2 / 0 

// 0 / 1), segundo os quais a formação em -ção parece ser mais usada. 

 

(engavetar PB + / PE +) → engavetamento35: ‘1. ato ou efeito de engavetar 2. (br) colisão em que 
vagões de trem, etc. se metem uns por dentro dos outros 3. (br) colisão, em que vários veículos se 
chocam’ (Brasil: 30.300 / 35.400; Portugal: 365 / 283) 
 Esta é uma formação completamente brasileira, inexistente no PE. 

 

(gerenciar PB + / PE + br) → gerenciamento36: ‘ato ou efeito de gerenciar’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 6.060.000 / 5.330.000; Portugal: 14.000 / 17.800) 

 Esta formação, ausente dos dicionários de Portugal, também aparece na recolha de 

Sandmann (1996: 53-54), onde ele descreve a cadeia da criação desta palavra da maneira 

seguinte: gerir → gerência → gerenciar → gerenciamento, e acrescenta que é também por 

motivos eufónicos que esta formação se criou com o sufixo -mento. O facto de esta formação 

não figurar nos dicionários de Portugal não impede o seu uso no PE, como se pode ver pelos 

resultados das buscas na Internet.  

 

(grampear PB + / PE + br) → grampeamento: ‘brochagem a fio metálico; grampação, 
grampagem, grampeação’ (Aurélio) (Brasil: 40.800 / 36.900; Portugal: 228 / 151) 

 Esta formação não aparece nos dicionários de Portugal, nem a formação grampeação, 

cuja busca na Internet (Brasil: 3.650; Portugal: 1) indica uma baixa frequência no PB e nula no 

PE.  

                                                 
35Villar 1989, 211, colisão em que os participantes entram um por dentro do(s) outro(s) por força do impacto. 
36O substantivo gerenciamento já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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(lastrear PB + / PE -) → lastreamento: ‘lastragem’ (1958) (Brasil: 4.290 / 3.760; Portugal: 9 / 9) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, como também com mínima presença 

nas páginas de Portugal da Internet. 

 

(letrar PB + / PE +) → letramento37: ‘1. ato ou efeito de letrar(-se) 2. (br) estado ou condição de 
indivíduo ou grupo capaz de utilizar-se da leitura e da escrita, ou de exercê-las como instrumentos 
de sua realização e de seu desenvolvimento social e cultural’ (a1899) (Brasil: 146.000 / 143.000; 
Portugal: 499 / 656) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, embora tenha uma frequência crescente 

nas páginas de Portugal da Internet.  

 

(monitorar PB + / PE +) → monitoramento: ‘monitoração’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 4.770.000 / 
4.370.000; Portugal: 24.200 / 10.700) 

A formação monitoração figura nos dicionários de Portugal, (Brasil: 222.000; Portugal: 

1.070), mas segundo as buscas na Internet, a formação monitoramento (ausente dos dicionários 

de Portugal) parece ser mais usado em ambos os países.  

 

(planejar PB + / PE + br) → planejamento38: ‘1. ato ou efeito de planejar 2. trabalho de preparação 
para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados; planificação 3. processo 
que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (pelo governo, pela direção de 
uma empresa, etc.) visando à consecução de determinados objectivos 4. elaboração de planos ou 
programas governamentais, especialmente na área econômica e social’ (PE: br) (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 11.900.000 / 11.400.000; Portugal: 28.300 / 31.700) 

 O equivalente no PE desta formação é planeamento (Brasil: 9.180; Portugal: 959.000), 

atestado também pela busca na Internet. 

 
(proferir PB + / PE +) → proferimento: ‘proferição’ (Aurélio) (Brasil: 14.800 / 16.400; Portugal: 
18.900 / 6.370) 

 Nos dicionários de Portugal encontra-se a formação proferição, mas a busca na Internet 

(Brasil: 1.510; Portugal: 99) indica que é uma formação muito menos usada em ambos os 

países. 

 
(puxar PB + / PE +) → puxamento: ‘ato de puxar’ (1899) (Aurélio) (Brasil: 10.100 / 12.200; 
Portugal: 26 / 25) 
 Formação ausente dos dicionários de Portugal, e também com frequência reduzida nas 

páginas de Portugal da Internet. No PB existe igualmente a forma puxação que segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 25.600; Portugal: 70) parece ser mais usado. 

 

                                                 
37O substantivo letramento já figura no Priberam. 30/01/2011. 
38Villar 1989, 272, planeamento, plano. 
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(rastrear PB + / PE +) → rastreamento39: ‘1. ato ou efeito de rastrear 2. processo de acompanhar 
trajetória de algo (satélite, míssil, avião etc.) por meio de radar, rádio ou fotografia’ (Brasil: 
1.090.000 / 1.010.000; Portugal: 4.040 / 3.170) 

 O equivalente desta formação no PE (também presente no PB) é rastreio, cuja busca na 

Internet (Brasil: 92.400; Portugal: 83.700) comprova esta diferença. 

 

(reaproveitar PB + / PE +) → reaproveitamento: ‘ato ou efeito de reaproveitar’ (Aurélio) (Brasil: 
268.000 / 317.000; Portugal: 9.330 / 9.280) 

 Formação ausente40 dos dicionários de Portugal, mas usada no PE, como o atestam as 

buscas na Internet. 

 

(recapear PB + / PE +) → recapeamento: ‘ato ou efeito de recapear’ (Aurélio) (Brasil: 214.000 / 
230.000; Portugal: 173 / 112) 

 Substantivo com frequência reduzida nas páginas de Portugal da Internet. No PB existe 

igualmente a forma recapeação, cuja busca na Internet (Brasil: 945; Portugal: 0) indica um uso 

muito menos elevado.  

 

(religar PB + / PE +) → religamento: ‘m.q. religação’ (sXX) (Houaiss) (Brasil: 50.800 / 50.800; 
Portugal: 139 / 104) 

 Esta formação, tal como o seu sinónimo religação também, falta dos dicionários de 

Portugal, o que pode explicar a sua frequência pouco importante nas páginas de Portugal da 

Internet. Fiz a busca das duas formações nas páginas do Brasil da Internet (religamento: 

17.500; religação: 196.000), e pelos resultados obtidos vê-se que a formação em -ção é mais 

frequente, o que corresponde aos dados publicados em Basílio (2008: 42). 

 

(remanejar PB + / PE +) → remanejamento: ‘ação ou efeito de remanejar’ (Aurélio) (Brasil: 
246.000 / 273.000; Portugal: 438 / 368) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, mas com uma frequência bastante 

grande nas páginas de Portugal da Internet. 

 
(revigorar PB + / PE +) → revigoramento41: ‘ação, ou efeito de revigorar’ (Aurélio) (Brasil: 
40.200 / 26.300; Portugal: 2.370 / 993) 

 Formação que não figura nos dicionários de Portugal, com uma frequência bastante 

notável nas páginas de Portugal da Internet. 

 

(soerguer PB + / PE +) → soerguimento: ‘ato ou efeito de soerguer(-se)’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
13.800 / 27.600; Portugal: 227 / 794) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, com uma notável frequência crescente 

nas páginas de Portugal da Internet. 

                                                 
39O substantivo rastreamento já figura no Priberam. 30/01/2011. 
40O verbo já figura no Priberam. 06/01/2011. 
41O substantivo revigoramento já figura no Priberam. 30/01/2011. 
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3.2.3.12. -ndo (1) 
 Este sufixo, que significa ‘o que vai V’ (Lopes 2003: 57), figura entre os exemplos de 

sufixos produtivos em Ilari – Basso (2006: 105). É considerado de ‘desinência complexa’ pelo 

Houaiss, que também observa que estas formações não se devem confundir com o gerúndio 

dos verbos, e contrariamente àqueles, estes oferecem flexão nominal completa (o/s 

examinando/s // a/s examinanda/s).  

 

(alfabetizar PB + / PE +) → alfabetizando: ‘criança, ou indivíduo, em fase de alfabetização’ 
(Brasil: o 2.590 / o 2.510; Portugal: 43 / 44) 

 Formação ausente do PE. 

 
3.2.3.13. -nte (2) 
 Este sufixo designa ‘portador de acção’, forma nomina agentis (Vilela 1994: 69). 

 

(atender PB + / PE +) → atendente (br): ‘pessoa que, nos hospitais, ambulatórios, etc., 
desempenha serviços auxiliares de enfermagem’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.100.000 / 980.000; 
Portugal: 15.800 / 17.000) 

 Formação indicada como brasileirismo nos dicionários de Portugal, com uma 

frequência muito grande nas páginas de Portugal da Internet. 

 

(retirar PB + / PE +) → retirante (br): ‘sertanejo nordestino que emigra, fugindo à seca’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: 33.900 / 39.000; Portugal: 3.710 / 639) 

 Formação indicada como brasileirismo nos dicionários de Portugal, com uma notável 

frequência nas páginas de Portugal da Internet. 

 
3.2.3.14. -ura (1) 
 Este sufixo designa ‘acção de V’ ou ‘resultado da acção de V’, e não é actualmente 

muito produtivo (Vilela 1994: 68). 

 

(lavrar PB + / PE +) → lavratura (br): ‘ato de lavrar (escritura, documento)’ (PE: br) (Brasil: 
262.000 / 306.000; Portugal: 137 / 65) 

 Formação ausente dos dicionários de Portugal, com reduzida e decrescente frequência 

nas páginas de Portugal da Internet. 

 
3.2.3.15. Dois casos à parte 

3.2.3.15.1. -ando (1) 

(*vestibular  PB - / PE -) → vestibulando: ‘adj. sm. diz-se de, ou estudante que vai prestar exame 
vestibular’ (sXX) (Brasil: 175.000 / 238.000; Portugal: 774 / 233) iAulete: os vestibulandos de 
medicina 

A propósito desta formação Lopes (2003: 57) observa que se trata duma formação 

incorrecta “porque inexiste (!) o verbo *vestibular”. No Aurélio pode ler-se o seguinte: “De 
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vestibular + a terminação de palavras como doutorando, bacharelando, formando, estas, sim, 

regulares, pois têm por base verbos. É formação bárbara, como também engenheirando, 

odontolando e outras.” 

 

3.2.3.15.2. -ata (1) 
(carrear PB + / PE +) → carreata: ‘Pop. manifestação pública em que grande número de veículos 
se movimentam em conjunto, com fins comemorativos, políticos, etc.’ (PE: br) (d1985)  (Brasil: 
132.000 / 152.000; Portugal: 403 / 282) 

Segundo o Houaiss, esta formação (carrear + -ata) nasceu calcada por analogia da 

palavra passeata (1881) (passear + -ata, calcado no italiano passeggiata ‘passeio a pé ou em 

um meio de transporte’). No Houaiss não encontrei outros exemplos para este tipo de 

formação, no iAulete porém existe ainda a palavra viajata (viajar + -ata) ‘viagem de recreio, 

passeata’ também presente nos dicionários de Portugal. 

 

3.2.3.16. Sumário 

As formações inequivocamente brasileiras desta secção foram as 81 seguintes: 

1. com -ada: cantada, charqueada, chispada, chupada, espiada, tragada, vaquejada; 

2. com -agem: acetinagem, defasagem, flambagem, lastragem; 

3. com -ança: vereança; 

4. com -ção: aparação, canibalização, conceituação, desincompatibilização, desindexação, 

diagramação, encabulação, esparramação, gozação, irmanação, judiação, malhação, 

mexeção, patinação, pessoalização, premiação, rotulação; 

5. com -deira: abrideira, atiradeira, corredeira, escavadeira, nadadeira, saideira, tremedeira; 

6. com -dela: espiadela; 

7. com -dor / -triz: barbeador, bateador, centelhador, debatedor, editorador, encanador, 

instrumentador, laçador, orbitador, perfuratriz, removedor; 

8. com -douro: abatedouro, acostadouro; 

9. com -eria: danceteria; 

10. com -mento: abanamento, abotoamento, aquilatamento, arrebitamento, assessoramento, 

cadastramento, chapeamento, descumprimento, desperdiçamento, drapejamento, 

embebimento, enfaramento, enfrentamento, engavetamento, letramento, monitoramento, 

proferimento, puxamento, rastreamento, reaproveitamento, recapeamento, religamento, 

remanejamento, revigoramento, soerguimento;  

11. com -ndo: alfabetizando; 

12. com -nte: atendente, retirante; 

13. com -ura: lavratura; 
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14. casos à parte: carreata. 

A distribuição na minha recolha das formações com os sufixos -ção e -mento, 

concorrentes e sinónimos em formar substantivos deverbais significando ‘acto ou efeito de V’, 

é de 29 e 33 respectivamente.  

Entre os 29 elementos formados com o sufixo -ção, no PB os seguintes 5 têm o seu par 

formado com o sufixo -mento (as formações sublinhadas são mais frequentes): afobação 

(afobamento), encabulação (encabulamento), engambelação (engambelamento), pichação 

(pichamento) e tapeação (tapeamento). Em todos os casos aqui mencionados, a formação com 

o sufixo -ção é mais frequente.  

Por outro lado, entre os 33 elementos recolhidos com o sufixo -mento, os seguintes 13 

têm o seu par formado com o sufixo -ção: abanamento (abanação), abotoamento (abotoação), 

afobamento (afobação), aquilatamento (aquilatação), arrebitamento (só no PE: arrebitação), 

embebimento (mais frequente no PE) (embebição – mais frequente no PB), engambelamento 

(engambelação) – só no PB, grampeamento (grampeação) – só no PB, monitoramento 

(monitoração), proferimento (proferição), puxamento (puxação) – ambas as formas só no PB, 

recapeamento (recapeação) – ambas as formas só no PB, religamento (religação) – ambas as 

formas só no PB. Nos 13 casos aqui mencionados, em 7 a formação com o sufixo -ção é mais 

frequente no PB.  

Segundo esta comparação, pode dizer-se que as formações com o sufixo -ção são mais 

frequentes, mesmo nos casos onde estes têm o seu par formado com o sufixo -mento. Esta 

constatação corresponde à observação de Basílio (2008: 42) segundo a qual as formações com 

o sufixo -ção são mais numerosas (60%) do que as formações com o sufixo -mento (20%).    

Tive 2 exemplos onde a formação sintética do PB se exprime por uma perífrase no PE, 

nomeadamente premiação → entrega de prémios e barbeador → máquina de barbear. 

As 32 formações seguintes apresentaram uma frequência superior a 1000 nas páginas 

de Portugal da Internet: aterrissagem, decolagem, canibalização, conceituação, diagramação, 

gozação, majoração, malhação, patinação, pessoalização, premiação, rotulação, capinadeira, 

escavadeira, debatedor, encanador, removedor, danceteria, assessoramento, cadastramento, 

descumprimento, desmatamento, enfrentamento, gerenciamento, monitoramento, 

planejamento, proferimento, rastreamento, reaproveitamento, revigoramento, atendente e 

retirante. 

Dos 121 substantivos deverbais aqui recolhidos apenas o substantivo desperdiçamento 

foi encontrado em menos de 50 páginas brasileiras da Internet.  
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A distribuição dos elementos desta secção segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 58 48% 

XIV 2 2% 

XV 1 1% 

XVI 1 1% 

XVII 1 1% 

XVIII 1 1% 

XIX 8 6% 

XX 49 40% 

Total: 121 100% 

 

 As formações cantada (d.sXIII) e barbeador (1346) datam do século XIV. 

Dos 63 elementos datados desta secção 49 itens (77%) são do século XX, o que 

corresponde às expectativas prévias. 

  Os seguintes 7 substantivos, originalmente reunidos como formações brasileiras, já 

figuram no Priberam: diagramação, ecolocalização, debatedor, gerenciamento, letramento, 

rastreamento e revigoramento. 
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3.3. Formação de adjectivos (213) 
 Neste subcapítulo abordo primeiramente os adjectivos formados a partir de 

substantivos, e em seguida os que se formaram a partir de verbos. Na minha recolha não há 

nenhum adjectivo formado a partir de adjectivo.  

 

3.3.1. Adjectivos formados de substantivos (160) 
 Nesta secção tomo como ponto de partida as informações disponíveis em Cunha – 

Cintra (2005: 98 e 100), onde se apresentam os seguintes sufixos formadores de adjectivos a 

partir de substantivos: -aco; -ado; -aico; -al e -ar; -ano; -ão; -ário e -eiro; -engo; -enho; -eno; 

-ense e -ês; -ento; -eo; -esco e -isco; -este; -estre; -eu; -ício; -ico; -il; -ino; -ista; -ita; -onho; 

-oso; -tico e -udo. É igualmente à base dessa obra que darei a significação (ou as significações) 

dos sufixos que figuram na minha recolha. 

 Na lista dos sufixos formadores de adjectivos com base substantiva de Vilela (1994: 

104-107), para além dos acima mencionados, encontram-se ainda os seguintes: -ivo, -(esc)ente, 

-ório e -vel.   

Em Ilari – Basso (2006: 105) mencionam-se como sufixos formadores de adjectivos a 

partir de substantivos produtivos os seguintes: -ento, -esco, -ista, -udo e -vel. 

 Basílio (2008: 54-55) enumera como principais sufixos que participam na formação de 

adjectivos a partir de substantivos os seguintes: -al, -ário e -ico (sobre os quais observa que 

esses são semanticamente vazios), -ado, -oso e -udo (que dão a noção de provimento), e ainda 

-ano, -ês e -ense (que dão a noção de origem). 

Deve notar-se que, contrariamente ao Miniaurélio, nos dicionários de Portugal por mim 

consultados só raras vezes figuram adjectivos formados de nomes próprios, o que pode, em 

parte, explicar a presença bastante notável na minha recolha de adjectivos derivados desse 

modo, com os sufixos -ano, -iano, -ino e -ista.  

A distribuição dos elementos desta secção segundo o seu sufixo é a seguinte: 

 

Sufixo Itens Percent. 

-ado 7 4% 

-al, -ar 14 9% 

-ano 9 6% 

-ário 3 2% 

-eiro 12 8% 

 

Sufixo Itens Percent. 

-ense 2 1% 

-ento 4 3% 

-esco 2 1% 

-iano 31 19% 

-ico 59 37% 

 

Sufixo Itens Percent. 

-ino 2 1% 

-ista 11 7% 

-oso 2 1% 

-udo 2 1% 

Total: 160 100% 
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3.3.1.1. -ado (7) 
 Este sufixo pode exprimir a) ‘provido ou cheio de’ e b) ‘que tem o carácter de’ (Cunha 

– Cintra 2005: 100). 

 
(chamalote PB + / PE +) → chamalotado: ‘semelhante ao chamalote’ (Aurélio) (Brasil: 100 / 164; 
Portugal: 1 / 0) 

 É de observar nesta formação (chamalote + ado) a supressão do e final do substantivo. 

As formações segundo este modelo são poucas, no Houaiss encontrei 21 adjectivos deste tipo1. 

Nos dicionários de Portugal, encontra-se a forma equivalente achamalotado (também presente 

no PB, com a datação de 1899 no Houaiss), cuja busca na Internet (Brasil: 194; Portugal: 3)2 

parece indicar uma maior frequência no PB, mas no PE nem essa forma se usa. 

 

(cooperativa PB + / PE +) → cooperativado: ‘cooperado’ (Brasil: 11.200 / 17.600; Portugal: 48 / 83) 

 No PE não existe um adjectivo para designar uma pessoa que é membro duma 

cooperativa. 

 
(escola PB + / PE +) → escolado (br): ‘esperto, sabido’ (PE: br) (1553) (Brasil: 24.500 / 19.400; 
Portugal: 294 / 243) iAulete: Ele é escolado, não entra numa fria. 

 Formação inexistente no PE. A sua relativa frequência nas páginas de Portugal da 

Internet deve-se a utentes brasileiros que lá escrevem. 

 
(favela PB + / PE +) → favelado (br): ‘que ou aquele que habita em favela’ (PE: br) (1961) (Brasil: 
29.100 / 32.200; Portugal: 2.450 / 1.140) 

 Aqui também se trata duma formação ausente do PE, cuja presença relativamente 

elevada nas páginas de Portugal da Internet se deve a pessoas brasileiras que lá escrevem. 

 
(fone PB + / PE + br) → fonado: ‘diz-se de mensagem passada pelo telefone’ (Brasil: 7.180 / 
13.200; Portugal: 26 / 30) iAulete: telegrama fonado 
 Tal como no caso de chamalotado, aqui também se suprime o e final do substantivo 

(fone + ado). Esta formação não existe no PE, o que os resultados da busca na Internet também 

atestam. 

 
(gabarito PB + / PE +) → gabaritado (br): ‘que tem gabarito’ (sXX) (Brasil: 15.800 / 54.300; 
Portugal: 134 / 95) iAulete: Só trabalha com gente gabaritada. 
 Esta formação, de frequência crescente nas páginas brasileiras da Internet, não existe 

no PE.  

                                                 
1Adjectivos em -ado com a supressão do e final do substantivo presentes no Houaiss: acavaletado (cavalete), 
acedrenchado (acedrenche), afustado (fuste), ajoanetado (joanete), alarvado (alarve), alebrado (lebre), alvaiado 
(alvaiade), apofisado (apófise), arquitravado (arquitrave), azevichado (azeviche), cortiçado (córtice), esquifado 
(esquife), estipitado (estípite), fibrosado (fibrose), fonado (fone), glandado (glande), incidentado (incidente), marmorado 
(mármore), matalotado (matalote), parafisado (paráfise), redentado (redente). 
2Busca de 15/08/2010. 
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(tarimba PB + / PE +) → tarimbado (br): ‘muito experiente’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 26.700 / 
17.500; Portugal: 360 / 278) iAulete: político tarimbado 
 Formação com bastante frequência nas páginas da Internet de ambos os países.  

 
3.3.1.2. -al, -ar (14) 
 Os sufixos -al e -ar significam ‘relação, pertinência’ (Cunha – Cintra 2005: 100), e 

aparecem juntos também em Villalva (2008: 125). Sobre o sufixo -al Basílio (2008: 54) 

observa que o seu teor de utilização é significativo, tanto na língua formal como na língua 

coloquial. Ela lembra que, usado com palavras base contendo l, este sufixo assume o alomorfe 

-ar (disciplinar, angular, etc.).  

Lima (1963: 192) menciona só o sufixo -al. Vilela (1994: 104), Sandmann (1996: 58), 

Lopes (2003: 55), e Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 966) tratam -al e -ar 

separadamente.  

Na recolha de Sandmann (1996: 58) encontram-se 6 adjectivos formados com o sufixo 

-al, todos eles já são dicionarizados3, e com o sufixo -ar aparece apenas a formação lagunar, já 

dicionarizada também. 

 

(ambulatório PB + / PE +) → ambulatorial: ‘pertencente ou relativo a ambulatório’ (1980) 
(Aurélio) (Brasil: 1.050.000 / 892.000; Portugal: 1.270 / 1.210) iAulete: plano de saúde com 
assistência médica ambulatorial 
 Formação com elevada frequência nas páginas brasileiras da Internet e notável 

presença nas de Portugal. 

 

(bronquíolo PB + / PE +) → bronquiolar: ‘relativo a bronquíolo’ (Houaiss) (Brasil: 2.070 / 1.920; 
Portugal: 81 / 116) 

 Este termo da anatomia, embora falte dos dicionários de Portugal, parece ter uma 

frequência crescente nas páginas de Portugal da Internet. 

 

(clone PB + / PE +) → clonal: ‘de, ou relativo a clone’ (d1945) (Aurélio) (Brasil: 30.200 / 29.100; 
Portugal: 1.800 / 2.300) 

 Nos dicionários de Portugal não se encontra nenhum adjectivo relativo ao substantivo 

clone, o que pode explicar a elevada e crescente frequência da formação clonal nas páginas de 

Portugal da Internet.  

 

(discípulo PB + / PE +) → discipular: ‘referente a discípulo, a condição de discípulo’ (Aurélio) 
(Brasil: 7.580 / 8.010; Portugal: 125 / 157) 
 Formação com frequência bastante notável e crescente nas páginas da Internet de 

ambos os países. 

 

                                                 
3Os 6 adjectivos dicionarizados são os seguintes: ambulatorial, cartorial, condominial, congressual, emergencial e viral. 
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(estado PB + / PE +) → estadual (br): ‘relativo a estado’ (PE: br) (1890) (Brasil: 14.900.000 / 
14.600.000; Portugal: 68.200 / 61.900) iAulete: governo estadual; campeonato estadual 
 A formação estadual, indicada como brasileirismo nos dicionários de Portugal, 

emprega-se no PE em relação com países federados (Brasil, EUA, Alemanha, etc.), enquanto 

relativamente ao estado usa-se o adjectivo estatal, como se pode ver das buscas da Internet 

(Portugal: estadual 26.100; estatal 79.400)4. Este adjectivo criou-se da junção dos elementos 

estadu + al, onde a radical tem o -u- do tema da 4ª declinação latina (Houaiss). 

 

(hipertexto PB + / PE +) → hipertextual: ‘relativo ou pertencente a hipertexto’ (Aurélio) (Brasil: 
11.300 / 14.400; Portugal: 992 / 1.250) 
 Formação semelhante ao precedente, com o -u- do tema da 4ª declinação latina 

(Houaiss), e com relativamente elevada e crescente presença nas páginas da Internet de ambos 

os países. 

 

(íleo PB + / PE +) → ileal: ‘relativo ou pertencente ao íleo’ (Michaelis) (Brasil: 10.600 / 10.300; 
Portugal: 592 / 805) 

 Esta formação relativa à anatomia, embora falte dos dicionários de Portugal, apresenta 

uma notável e crescente frequência nas páginas de Portugal da Internet.  

 

(incisão PB + / PE +) → incisional: ‘relativo ou conseqüente a incisão’ (Aurélio) (Brasil: 9.330 / 
9.450; Portugal: 280 / 363) 
 Esta formação, onde o alomorfe -ão foi substituído por -on-, como em (balão): 

balonismo ou baloneiro, tem uma frequência relativamente importante e crescente nas páginas 

da Internet de ambos os países. 

 

(informação PB + / PE +) → informacional5: ‘relativo a informação (‘notícia’)’(Brasil: 93.800 / 
107.000; Portugal: 8.780 / 9.610) 
 Esta palavra, onde o alomorfe -ão, tal como na formação anterior, foi substituído por 

-on-, embora não figure nos dicionários de Portugal, é sem dúvida usada no PE, como o 

demonstram os resultados das buscas na Internet. 

 

(ligamento PB + / PE +) → ligamentar: ‘de, ou referente a ligamento (Anat.)’ (Aurélio) (Brasil: 
13.500 / 22.700; Portugal: 5.320 / 2.690) 
 Este termo da anatomia tem uma frequência elevada nas páginas da Internet de ambos 

os países, o que indica que está igualmente em uso no PE, mesmo sem figurar nos dicionários 

de Portugal.  

 

                                                 
4As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -al, -ar forma efectuadas a 16/08/2010. 
5O adjectivo informacional já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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(neurónio PB + / PE +) → neuronial: ‘neurônico’ (Aurélio) (Brasil: 2.450 / 4.770; Portugal: 256 / 
290) 

 A formação neurónico, presente nos dicionários de Portugal, segundo os resultados da 

busca na Internet, (Brasil: 748; Portugal: 119) substitui-se pela formação neuronial.  

 

(perímetro  PB + / PE +) → perimetral: ‘perimétrico’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 331.000 / 290.000; 
Portugal: 2.760 / 2.420) 
 A formação perimétrico, presente nos dicionários de Portugal, segundo os resultados 

da busca na Internet, (Brasil: 1.600; Portugal: 275) parece ser substituída pela formação 

perimetral.   

 

(subnúcleo PB + / PE +) → subnuclear: ‘Fís. Part. de, ou relativo a partículas que se situam 
dentro do núcleo de um átomo’ (Brasil: 675 / 465; Portugal: 79 / 100) 
 A frequência relativamente notável deste termo da física de partículas nas páginas da 

Internet de Portugal indica que é usada também no PE, embora não figure nos dicionários de 

Portugal. 

 

(vestígio PB + / PE +) → vestigial: ‘de, relativo a, ou que constitui vestígio’ (Aurélio) (Brasil: 
4.040 / 5.560; Portugal: 790 / 1.010) 

 Apesar de não aparecer nos dicionários de Portugal, esta formação tem uma notável e 

crescente frequência nas páginas de Portugal da Internet.   

 
3.3.1.3. -ano (9) 
 Este sufixo significa a) ‘proveniência, origem, pertença’, b) ‘sectário ou partidário de’ e 

c) ‘semelhante ou comparável a’ (Cunha – Cintra 2005: 100). A respeito deste sufixo Basílio 

(2008: 55), observa que além do já dito, pode também indicar outros tipos de origem, como 

autoria, ou mesmo outros tipos de pertinência.  

 No grupo das formações criadas com este sufixo da minha recolha aparecem adjectivos 

formados de nomes próprios (apelidos) e de topónimos. No caso desses não indico a palavra 

base, porque por um lado esta falta em geral dos dicionários de ambos os países e, por outro, a 

mesma aparece na explicação.  

 

ceciliano: ‘relativo ao, ou próprio da poetisa Cecília Meireles, ou à sua obra’ (Brasil: 58.200 / 
63.200; Portugal: 146 / 200) 

 É de notar que este adjectivo foi formado do nome e não do apelido da poetisa. 

 

copernicano: ‘relativo ao, ou próprio do astrônomo Nicolau Copérnico’ (Brasil: 2.370 / 2.380; 
Portugal: 100 / 146) 

No Houaiss figura igualmente o adjectivo coperniciano, cuja busca na Internet (Brasil: 

259; Portugal: 70)6 atesta que é menos usado em ambos os países. O facto de existirem ambas 

                                                 
6As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ano forma efectuadas a 16/08/2010.  
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as formas indica que não há nenhum condicionamento fonológico para a escolha entre os 

sufixos -ano e -iano e também que se trata de dois sufixos. Segundo a busca no Houaiss, 

naquele dicionário figuram 887 adjectivos em -ano, e 906 em -iano o que deixa crer que este 

segundo é mais frequente e talvez até mais produtivo, dado que é este que participa na criação 

de adjectivos formados de nomes próprios.     

 

(coronária PB + / PE +) → coronariano: ‘1. pertencente ou relativo às coronárias 2. diz-se de 
medicamento indicado no tratamento das coronárias’ (Aurélio) (Brasil: 31.400 / 28.700; Portugal: 
60 / 49) iAulete: doença coronariana 
 As buscas das expressões doença coronariana (Brasil: 24.400; Portugal: 106) e doença 

das coronárias (Brasil: 17.200; Portugal: 3.810) demonstram que o uso do adjectivo é muito 

mais frequente no PB, enquanto no PE se usa mais a expressão perifrástica.  

 

dostoievskiano: ‘relativo ao, ou próprio do romancista Fiodor Dostoievski, ou à sua obra’ (Brasil: 
3.680 / 2.280; Portugal: 79 / 115) iAulete: romance dostoievskiano 
 Formação com uma frequência pouco elevada tanto nas páginas brasileiras da Internet, 

como nas de Portugal. 

 

eurasiano: ‘da, pertencente ou relativo à Eurásia, i.e., conjunto de terras da Europa e da Ásia’ 
(Brasil: 1.660 / 2.770; Portugal: 30 / 24) 
 O equivalente deste adjectivo no PE é eurasiático (Brasil: 1.430; Portugal: 448), forma 

que segue a formação asiático criada de Ásia. A busca na Internet das formações asiano 

(Brasil: 312; Portugal: 35) e asiático (Brasil: 349.000; Portugal: 79.700) demonstram 

claramente a maior frequência desta segunda em ambos os países. No Houaiss além disso 

figuram os adjectivos eurásico (Brasil: 212; Portugal: 3) e eurásio (Brasil: 176; Portugal: 4), 

mas ambos são de frequência muito baixa nas páginas brasileiras da Internet e praticamente 

nula nas de Portugal.  

 
florianopolitano: ‘1. adj. de Florianópolis, capital de Santa Catarina 2. sm. o natural ou habitante 
de Florianópolis’ (Brasil: 12.600 / 12.800; Portugal: 50 / 60) 
 A busca inversa no Houaiss de adjectivos terminados em -politano deu como resultado 

76 elementos, cuja maioria (53 elementos), como esta formação também, se refere a cidades do 

Brasil7, o que pode explicar a reduzida frequência deste adjectivo nas páginas de Portugal da 

Internet.   

                                                 
7No Houaiss figuram as 53 cidades brasileiras seguintes de cujo nome o adjectivo se forma em -politano: Alpinópolis, 
Altinópolis, Alvinópolis, Amorinópolis, Anápolis, Arenápolis, Arenópolis, Avelinópolis, Baianópolis, Bertópolis, 
Bonfinópolis, Borrazópolis, Brasópolis, Caetanópolis, Canápolis, Carmópolis, Carvalhópolis, Crisópolis, Cristinápolis, 
Cristópolis, Delfinópolis, Dianópolis, Divinópolis, Esperantinópolis, Eugenópolis, Eunápolis, Florianópolis, 
Francinópolis, Monsenhor Hipólito, Ilópolis, Itainópolis, Mantenópolis, Marmelópolis, Martinópolis, Monteirópolis, 
Neópolis, Nilópolis, Nova Petrópolis, Palmeirópolis, Paraisópolis, Pedrinópolis, Petrópolis, Pradópolis, Salesópolis, 
Salinópolis, Santanópolis, Santo Hipólito, Sebastianópolis, Soterópolis, Teresópolis, Tunápolis, Vicentinópolis, 
Virginópolis.   
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(interior PB + / PE +) → interiorano: ‘1. relativo ao interior 2. que é do interior’ (sXX) (Brasil: 
23.100 / 23.100; Portugal: 220 / 174) iAulete: hábitos interioranos 
 As buscas das expressões cidade interiorana (Brasil: 22; Portugal: 0) e cidade do 

interior (Brasil: 608.000; Portugal: 9.160) parecem demonstrar o uso adjectival quase nulo 

dessa formação em ambos os países. 

 

(praia PB + / PE +) → praiano: ‘1. sm. habitante da praia ou litoral 2. adj. relativo a, ou próprio da, 
ou situado na praia’ (PE: br) (Brasil: 62.700 / 69.700; Portugal: 1.990 / 1.980) iAulete: traje 
praiano, casa praiana 
 Embora falte dos dicionários de Portugal, esta formação tem uma frequência 

relativamente elevada nas páginas de Portugal da Internet. 

 

rondoniano: ‘1. adj. de Rondônia 2. sm. o natural ou habitante desse estado’ (1945) (Brasil: 955 / 
5.390; Portugal: 8 / 4) 
 O equivalente desta formação é rondoniense (Brasil: 57.200; Portugal: 97), cuja 

frequência nas páginas da Internet parece demonstrar um maior uso em ambos os países. 

 
3.3.1.4. -ário (3) 
 O sufixo -ário significa ‘relação, posse, origem’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Sobre 

este sufixo Basílio (2008: 55) observa que é utilizado sobretudo numa linguagem mais formal. 

 

(aquavia8 PB + / PE +) → aquaviário: ‘que se faz por via aquática’ (iAulete) (Brasil: 112.000 / 
120.000; Portugal: 111 / 142) iAulete: transporte aquaviário 

 A ausência no PE do substantivo aquavia, presente no PB, talvez explique a enorme 

diferença nos resultados das buscas na Internet do adjectivo aquaviário nos dois países. 

Mesmo assim, a presença crescente deste adjectivo nas páginas de Portugal da Internet indica 

que tem algum uso no PE. 

 

(hidrovia9 PB + / PE +) → hidroviário: ‘1. relativo à hidrovia 2. que se faz por hidrovia’ (Aurélio) 
(Brasil: 77.600 / 78.700; Portugal: 120 / 118) iAulete: planejamento hidroviário, transporte 
hidroviário 
 Aqui trata-se dum sinónimo da formação precedente, que parece ser menos frequente 

no PB, mas no PE tem uma presença relativamente notável. 

 

(*securit- (do inglês security) PB - / PE -) → securitário: ‘1. adj. relativo a seguro 2. (br) sm. 
funcionário de companhia de seguros’ (sXX) (Brasil: 109.000 / 25.500; Portugal: 3.620 / 2.350) 
iAulete: apólice securitária 
 As buscas na Internet desta formação, criada (segundo o Houaiss) da palavra inglesa 

security sob a forma radical securit- com a junção do sufixo -ário, e ausente dos dicionários de 

Portugal, demonstram que é também usada no PE.  

                                                 
8Tanto o substantivo aquavia como o adjectivo aquaviário já figuram no Priberam. 27/01/2011. 
9Tanto o substantivo hidrovia como o adjectivo hidroviário já figuram no Priberam. 27/01/2011. 
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3.3.1.5. -eiro (12) 
 Este sufixo significa ‘relação, posse, origem’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Na recolha 

de Sandmann (1996: 59), com o sufixo -eiro figuram as formações alcooleiro e cimenteiro, 

ambas já dicionarizadas. 

 

(baderna PB + / PE +) → baderneiro10 (br): ‘adj. sm. que ou quem é dado a baderna; bagunceiro, 
badernista.’ (PE: br) (Brasil: 7.550 / 30.100; Portugal: 257 / 189) 

 As buscas simultâneas das formações baderneiro (Brasil: 5.900; Portugal: 3.260) e 

badernista (Brasil: 4.960; Portugal: 2.120)11 demonstram que a primeira é cada vez mais usada 

no PE. 

 

(bagunça PB + / PE + br) → bagunceiro (br): ‘Gír. que é dado à bagunça’ (PE: br) (1939) (Brasil: 
18.900 / 19.300; Portugal: 548 / 419) 
 Formação com relativa frequência nas páginas de Portugal da Internet. 

 

(canavial PB + / PE +) → canavieiro: ‘1. adj. da, ou relativo à cana-de-açúcar 2. sm. plantador 
dela’ (Brasil: 46.200 / 37.700; Portugal: 279 / 203) iAulete: indústria canavieira  

 Esta formação, em que o sufixo -al é substituído pelo sufixo -eiro, não figura nos 

dicionários de Portugal, mas tem uma certa presença nas páginas da Internet daquele país. 

 

(cascata PB + / PE +) → cascateiro12 (br): ‘Gír. adj. sm. diz-se de, ou indivíduo mentiroso’ (PE: 
br) (Brasil: 4.820 / 4.330; Portugal: 45 / 35) 
 Formação criada da palavra cascata, que no PB significa também ‘conversa fiada; 

invencionice, mentira’ (Houaiss). No PE falta esta significação, o que pode explicar a presença 

mínima desta formação nas páginas de Portugal da Internet.  

 
(eleitor PB + / PE +) → eleitoreiro: ‘que visa à captação de votos em eleição próxima, e não ao 
interesse real da comunidade’ (sXX) (Brasil: 42.800 / 57.500; Portugal: 228 / 276) 

 O equivalente desse adjectivo (formado do substantivo eleitor) também presente nos 

dicionários brasileiros é eleiçoeiro (formado do substantivo eleição), cuja busca na Internet 

(Brasil: 513; Portugal: 706) mostra uma frequência maior no PE. 

 

(inzona PB + / PE + br) → inzoneiro (br): ‘1. que faz intrigas; intrigante 2. que dissimula; sonso; 
manhoso’ (PE: br) (1899) (Brasil: 2.370 / 4.810; Portugal: 105 / 111) iAulete: "...meu mulato 
inzoneiro..." (Ary Barroso, "Aquarela do Brasil".)  
 A busca na Internet do substantivo inzona (Brasil: 449; Portugal: 9) parece explicar a 

relativamente baixa frequência deste adjectivo nas páginas da Internet de ambos os países. 

 

                                                 
10Villar 1989, 171, galifão, arruaceiro. 
11As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -eiro foram efectuadas a 17/08/2010. 
12Villar 1989, 189, mentiroso, marinheiro. 
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(lorota PB + / PE + br) → loroteiro (br): ‘Pop. adj. sm. mentiroso’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.020 / 
3.850; Portugal: 58 / 21) 
 Embora o resultado da busca na Internet da palavra base desta formação, do 

substantivo lorota (Brasil: 21.500; Portugal: 356) mostre uma frequência bastante elevada em 

ambos os países, este adjectivo não parece ser tão usado como o substantivo, em nenhum dos 

dois países. 

 

(macumba PB + / PE + br) → macumbeiro (br): ‘adj. sm. diz-se de ou praticante de macumba’ 
(PE: br) (sXX) (Brasil: 11.100 / 13.400; Portugal: 528 / 417) 
 Formação com relativamente elevada frequência nas páginas da Internet de ambos os 

países. 

 

(pântano PB + / PE +) → pantaneiro (br): ‘1. adj. do Pantanal 2. sm. o natural ou habitante do 
Pantanal’ (sXX) (Brasil: 92.000 / 194.000; Portugal: 418 / 258) 
 Formação brasileira ausente dos dicionários de Portugal, mas com uma frequência 

bastante notável nas páginas de Portugal da Internet.   

 

(paca PB + / PE +) → paqueiro (br): ‘adj. sm. 1. diz-se de, ou cão caçador de pacas 2. Fig. diz-se 
de, ou aquele que angaria serviços para outrem’ (1899) (Brasil: 1.520 / 1.120; Portugal: 5 / 3) 
 Formação com reduzida frequência nas páginas brasileiras da Internet e praticamente 

nula nas de Portugal. 

 

(potoca PB + / PE + br) → potoqueiro13 (br): ‘mentiroso’ (Brasil: 1.450 / 985; Portugal: 2 / 2) 
 Formado do substantivo potoca ‘mentira, lorota’ (Houaiss), este adjectivo, com 

frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet e quase nula nas de Portugal, tem como 

sinónimo no PB a formação potoquista (Brasil: 201; Portugal: 0), cuja frequência é ainda 

menor.  

 

(praia PB + / PE +) → praieiro: ‘adj. sm. praiano’ (PE: br) (1877) (Brasil: 22.700 / 26.000; 
Portugal: 449 / 407) 

 Lembrando aqui os resultados das buscas da formação sinónima praiano (Brasil: 

62.700 / 69.700; Portugal: 1.990 / 1.980) pode-se concluir que aquela é mais frequente nas 

páginas da Internet de ambos os países. 

 

3.3.1.6. -ense (2) 
  Este sufixo significa ‘relação, procedência, origem’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Na 

recolha de Sandmann (1996: 60) figura apenas uma formação com o sufixo -ense, o adjectivo 

e substantivo portelense, curiosamente derivado do nome da “Escola de Samba Portela”, já 

dicionarizado com esta significação também. 

                                                 
13O adjectivo potoqueiro já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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(ABCD PB + / PE -) → abecedense (br): ‘a2g. s2g. da região dos municípios altamente 
industrializados de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema (São 
Paulo)’ (Brasil: 352 / 364; Portugal: 0 / 0) 
 Formação curiosa derivada do topónimo (substantivo masculino) ABCD (este último 

figura assim no Sacconi), com uma frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet e 

nula nas de Portugal.  

 
castro-alvense (1): ‘relativo ao, ou próprio do poeta Castro Alves, ou à sua obra’ (Miniaurélio) 
castro-alvense (2): ‘1. adj. de, ou pertencente ou relativo a Castro Alves (Bahia) 2. s2g o natural 
ou habitante de Castro Alves’ (Aurélio e os outros 3 dicionários – no Sacconi falta) (1900) (Brasil: 
10 / 150; Portugal: 0 / 0) 
 Esta formação, como se vê, parece ter duas acepções, mas nas poucas páginas 

brasileiras da Internet onde figura, só aparece em relação com o topónimo. 

 

3.3.1.7. -ento (4) 
 Este sufixo significa a) ‘provido ou cheio de’ e b) ‘que tem o carácter de’ (Cunha – 

Cintra 2005: 100). 

 
(catinga PB + / PE +) → catinguento (br): ‘catingoso’ (PE: br) (Brasil: 866 / 1.810; Portugal: 38 / 49) 

 A formação sinónima catingoso (datada de 1899 no Houaiss) figura nos dicionários de 

Portugal, e a sua busca na Internet (Brasil: 578; Portugal: 135)14 mostra que esta é mais 

frequente nas páginas daquele país. 

 
(rixa PB + / PE +) → rixento (br): ‘dado a rixas’ (sXX) (Brasil: 312 / 732; Portugal: 5 / 7) 
 Formação com frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet e quase nula nas 

de Portugal. O seu equivalente nos dicionários de Portugal (também presente nos brasileiros, 

no Houaiss com a datação de 1553) é rixoso, cuja busca na Internet (Brasil: 9; Portugal: 6) 

mostra nitidamente que se trata duma formação ausente do uso em ambos os países. 

 
(rusga PB + / PE +) → rusguento (br): ‘dado a rusgas’ (sXX) (Brasil: 1.160 / 741; Portugal: 1 / 0) 

 Embora o substantivo rusga (Brasil: 8.500; Portugal: 13.400) se use em ambos os 

países, no PE não existe o adjectivo rusguento.  

 
(sarampo PB + / PE +) → sarampento (br): ‘acometido de sarampo’ (sXX) (Brasil: 684 / 314; 
Portugal: 1 / 0) 

 Formação com reduzida frequência nas páginas brasileiras da Internet e nula nas de 

Portugal. Nos dicionários dos dois países aparece o adjectivo saramposo que, segundo a busca 

na Internet (Brasil: 9; Portugal: 3), parece não ser usado de todo. 

 

                                                 
14As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ento foram efectuadas a 17/08/2010.  
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3.3.1.8. -esco (2) 
Este sufixo significa ‘referência, semelhança’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Na recolha 

de Sandmann (1996: 60-61) com este sufixo figuram 4 formações, das quais uma já 

dicionarizada15. 

 

leonardesco: ‘relativo ao, ou próprio do pintor Leonardo da Vinci, ou à sua obra’ (Brasil: 92 / 51; 
Portugal: 1 / 4) 
 O termo equivalente, formado do apelido do artista, vinciano, nos dicionários de 

Portugal figura apenas no Universal, e em vários brasileiros, mas a sua busca na Internet 

(Brasil: 119; Portugal: 33) é enganosa, porque em muitas páginas aparece esta forma, mas 

como palavra italiana, fazendo parte do nome “Cenacolo Vinciano”. Parece que relativamente 

a esta personalidade se usa ou o nome completo, precedido da preposição de (Brasil: 113.000; 

Portugal: 42.100) ou apenas o apelido com a preposição: de da Vinci (Brasil: 42.100; Portugal: 

28.200)16.    

 

(vampiro PB + / PE +) → vampiresco: ‘relativo a, ou próprio de vampiro’ (Aurélio) (Brasil: 
3.420 / 15.100; Portugal: 774 / 1.380) 
 Nos dicionários de Portugal encontra-se o sinónimo vampírico (presente nos 

dicionários brasileiros, com a datação de 1874 no Houaiss), cuja busca na Internet (Brasil: 

3.170; Portugal: 585) parece atestar a maior difusão em ambos os países da formação em -esco. 

 
3.3.1.9. -iano (31) 
 Este sufixo não aparece nesta forma em Cunha – Cintra (2005: 100), mas em Lopes 

(2003: 56) encontra-se assim, com a significação ‘que diz respeito a’. Nesta subsecção, quando 

a palavra base é um nome próprio, não a indico porque em geral os nomes não figuram nos 

dicionários. Na maior parte das formações de nome próprio como palavra base dispenso 

explicações complementares visto que estas criações, embora não figurem nos dicionários de 

Portugal, segundo a busca na Internet, aparecem igualmente no PE. Na recolha de Sandmann 

(1996: 61) figuram 7 formações com este sufixo, todas derivações de nomes próprios ou 

topónimos, 3 das quais são dicionarizadas17.  

 

alencariano: ‘relativo ao, ou próprio do romancista José de Alencar, ou à sua obra’ (Brasil: 1.890 / 
1.550; Portugal: 5 / 6) 

 Derivado do mesmo nome, no PB existe também a formação alencarino, cuja busca na 

Internet (Brasil: 1.550; Portugal: 7)18 parece dar os mesmos resultados em ambos os países. 

 

                                                 
15A formação dicionarizada é caudilhesco, ‘referente a caudilho’ (→líder centralizador e autoritário). 
16As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -esco foram efectuadas a 17/08/2010.  
17As 3 formações dicionarizadas são: hamletiano, kuwaitiano e montessoriano.  
18As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -iano forma efectuadas a 17/08/2010.  
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arquimediano: ‘relativo ao, ou próprio do matemático e inventor grego Arquimedes’ (Brasil: 
2.500 / 3.330; Portugal: 98 / 89) 
 Note-se que o nome do matemático sofre um encurtamento, perdendo a terminação -es. 
 
bachiano: ‘relativo ao, ou próprio do compositor Johann Sebastian Bach, ou à sua obra’ (Brasil: 
6.610 / 5.400; Portugal: 136 / 59) 
 
bandeiriano: ‘relativo ao, ou próprio do poeta Manuel Bandeira, ou à sua obra’ (Brasil: 1.030 / 
462; Portugal: 1 / 0) 
 
baudelairiano: ‘relativo ao, ou próprio do poeta Charles Baudelaire, ou à sua obra’ (1899) (Brasil: 
1.840 / 2.360; Portugal: 94 / 93) 

 Esta formação aparece na parte enciclopédica da Infopédia, no verbete “Crepusculares” 

(obra de Macedo Papança). 

 

bilaquiano: ‘relativo ao, ou próprio do poeta Olavo Bilac, ou à sua obra’ (sXIX-XX) (Brasil: 155 / 
211; Portugal: 1 / 1) 
 
borgiano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor Jorge Luís Borges, ou à sua obra’ (Brasil: 1.370 / 
1.970; Portugal: 958 / 642) 
 Note-se que o apelido do escritor sofre um encurtamento, perdendo a terminação -es.    
 
brechtiano: ‘relativo ao, ou próprio do dramaturgo Bertolt Brecht, ou à sua obra’ (Brasil: 5.620 / 
5.260; Portugal: 379 / 727) 

 Esta formação aparece na parte enciclopédica da Infopédia, no verbete “Bernardo 

Santareno”. 

 

dickensiano: ‘relativo ao, ou próprio do romancista Charles Dickens, ou à sua obra’ (Brasil: 195 / 
235; Portugal: 165 / 149) 
 

drummondiano: ‘relativo ao, ou próprio do poeta Carlos Drummond de Andrade, ou à sua obra’ 
(Brasil: 2.620 / 1.800; Portugal: 65 / 92) 
 
eciano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor Eça de Queirós, ou à sua obra’ (PE:br) (Brasil: 959 / 
861; Portugal: 853 / 437) 

 Forma curiosa porque se criou do nome e não do apelido do escritor. É de notar que 

neste caso existe igualmente a forma queirosiano, criada do apelido do escritor e presente nos 

dicionários de ambos os países, cuja busca na Internet (Brasil: 766; Portugal: 11.700) 

demonstra uma frequência notavelmente mais elevada nas páginas de Portugal.  

 
(esfíncter PB + / PE +) → esfincteriano: ‘relativo ou pertencente a esfíncter; esfinctérico’ 
(Aurélio) (Brasil: 4.200 / 6.570; Portugal: 243 / 253) 

 No PE (Infopédia) encontra-se o adjectivo esfincteral, (presente também no iAulete) 

cuja busca na Internet (Brasil: 103; Portugal: 1) atesta uma frequência muito baixa nas páginas 

de ambos os países. A busca da formação esfinctérico, que para além de aparecer na explicação 
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do Aurélio dada à formação esfincteriano também aparece nos dicionários brasileiros mas falta 

dos de Portugal (Brasil: 250; Portugal: 5), leva-me a concluir que o adjectivo referente ao 

esfíncter mais usado tanto no PE como no PB é a forma esfincteriano, embora esta não apareça 

nos dicionários de Portugal. 

 
euripidiano: ‘relativo ao, ou próprio do dramaturgo grego Eurípides’ (Brasil: 277 / 264; Portugal: 
108 / 70) 
 Note-se que o nome do escritor sofre um encurtamento, perdendo a terminação -es. 
 
gidiano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor André Gide, ou à sua obra’ (Brasil: 73 / 78; Portugal: 3 
/ 5) 
 
gutenberguiano: ‘relativo a, ou próprio de Gutenberg’ (Brasil: 126 / 106; Portugal: 6 / 7) 
 
heideggeriano: ‘relativo a, ou próprio de Martin Heidegger, ou à sua filosofia’ (sXX) (Brasil: 3.620 
/ 6.040; Portugal: 396 / 535) 

 Este adjectivo – na sua forma feminina – aparece na parte enciclopédica da Infopédia, 

nos verbetes “Fernando Guimarães” e “Senso comum”. 

 
herodotiano: ‘relativo a, ou próprio de Heródoto, ou à sua obra’ (Brasil: 356 / 115; Portugal: 5 / 5) 
 
humiano: ‘relativo a, ou próprio de David Hume, ou à sua filosofia’ (Brasil: 469 / 260; Portugal: 3 
/ 4) 
 

husserliano19: ‘relativo a, ou próprio de Edmund Husserl, ou à sua filosofia’ (Brasil: 1.230 / 1.540; 
Portugal: 103 / 130) 
 Este adjectivo – na sua forma feminina – aparece na parte enciclopédica da Infopédia, 

nos verbetes “Fenomenologia” e “Franz Brentano”. 

 
joyciano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor James Joyce, ou à sua obra’ (Brasil: 369 / 404; 
Portugal: 263 / 89) 
 
machadiano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor Machado de Assis, ou à sua obra’ (Brasil: 30.600 
/ 24.400; Portugal: 132 / 1.400) 
 
nietzschiano: ‘relativo a, ou próprio de Friedrich Nietzsche, ou à sua filosofia’ (Brasil: 3.090 / 
5.950; Portugal: 1.220 / 503) 
 Este adjectivo – na sua forma feminina – aparece na parte enciclopédica da Infopédia, 

no verbete “Ética”. 

 

oswaldiano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor Oswald de Andrade, ou à sua obra’ (sXX) (Brasil: 
1.280 / 1.610; Portugal: 15 / 14) 
 Note-se que o adjectivo formou-se a partir do nome do escritor. 

                                                 
19O adjectivo husserliano já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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pascaliano: ‘relativo a, ou próprio de Blaise Pascal, ou à sua filosofia’ (Brasil: 811 / 794; Portugal: 108 / 42) 
 No PB, formado igualmente do nome do filósofo francês, existe também a formação 

pascalino, cuja busca na Internet (Brasil: 408; Portugal: 18) demonstra uma menor frequência 

nas páginas brasileiras, surgindo nas de Portugal como nome próprio, sem ser ligada a Blaise 

Pascal.  

 
pirandelliano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor italiano Luigi Pirandello, ou à sua obra’ (Brasil: 
343 / 504; Portugal: 30 / 32) 
 Esta formação aparece na parte enciclopédica da Infopédia, no verbete “António 

Pedro” e “Antígona” (obra do mesmo dramaturgo). 

 
proustiano20: ‘relativo ao, ou próprio do escritor Marcel Proust, ou à sua obra’ (sXX) (Brasil: 1.810 
/ 4.370; Portugal: 97 / 159) 
 Esta formação aparece na parte enciclopédica da Infopédia, no verbete “Narrativa 

contemporânea – periodização e características”. 

 
rodriguiano: ‘relativo ao, ou próprio do dramaturgo Nelson Rodrigues, ou à sua obra’ (sXX) 
(Brasil: 1.460 / 2.990; Portugal: 25 / 9) 
 Note-se que o apelido do escritor sofre um encurtamento, perdendo a terminação -es. 
 
rosiano: ‘relativo ao, ou próprio do escritor João Guimarães Rosa, ou à sua obra’ (Brasil: 7.650 / 
6.610; Portugal: 52 / 24) 

 
(rótula PB + / PE +) → rotuliano: ‘relativo à rótula; rotular, patelar’ (1874) (Aurélio) (Brasil: 624 / 
499; Portugal: 832 / 1.800) 
 Este adjectivo, embora não figure nos dicionários de Portugal, apresenta uma maior 

frequência nas páginas da Internet daquele país. A formação sinónima rotular (datada de 1913 

pelo Houaiss) figura nos dicionários de ambos os países, mas a sua busca na Internet não é 

possível por ser o homónimo do verbo rotular ‘fixar rótulo em’ (Houaiss). A forma sinónima 

patelar (datada de 1913 pelo Houaiss, e presente nos dicionários de ambos os países), segundo 

a busca na Internet (Brasil: 22.800; Portugal: 770) demonstra uma frequência mais elevada no 

PB. 

 
sartriano: ‘relativo a, ou próprio de Jean Paul Sartre, ou à sua obra’ (sXX) (Brasil: 1.450 / 2.370; 
Portugal: 171 / 164) 

 
wittgensteiniano: ‘relativo a, ou próprio de Ludwig Wittgenstein, ou à sua filosofia’ (sXX) (Brasil: 
1.770 / 992; Portugal: 137 / 113) 
 

                                                 
20O adjectivo proustiano já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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3.3.1.10. -ico (59) 
 Este sufixo átono significa ‘participação, referência’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Sobre 

este sufixo Basílio (2008: 55) observa que é “característico da língua culta, sobretudo formal e 

académica”. Duma forma geral pode dizer-se que na maior parte das formações adjectivais em 

-ico recolhidas no Miniaurélio, trata-se de termos técnicos. O substantivo que lhes serve de 

base, muitas vezes, é uma palavra erudita composta, cujo segundo elemento, na maioria das 

vezes, é um radical grego. O próprio substantivo em geral figura nos dicionários de Portugal, 

mas falta o adjectivo. Com este sufixo Sandmann (1996: 61-62) recolheu 8 adjectivos, 5 dos 

quais dicionarizados21. 

 

(abiogênese PB + / PE +) → abiogenético: ‘Biol. 1. relativo a abiogênese 2. que surge por 
abiogênese’ (1949) (Aurélio) (Brasil: 404 / 1977; Portugal: 2 / 4) 
 Nesta formação, adaptada da palavra inglesa abiogenetic, o s transforma-se em t, tal 

como em todas as formações contendo o elemento de composição -genêtico (gênese + -ico, 

segundo o padrão grego) (Houaiss). A busca na Internet do substantivo abiogênese 

(abiogénese) (Brasil: 4.700; Portugal: 290)22 demonstra que é mais usado em ambos os países 

do que o adjectivo. 

 

(abreugrafia PB + / PE +) → abreugráfico: ‘referente a abreugrafia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 393 / 
1.040; Portugal: 1 / 0) 
 O substantivo abreugrafia (Brasil: 21.100; Portugal: 137) é muito mais difundido no 

PB, por se tratar duma invenção do médico brasileiro Manuel de Abreu.  

 

(acromegalia PB + / PE +) → acromegálico: ‘referente a acromegalia’ (1909) (Aurélio) (Brasil: 
411 / 369; Portugal: 2 / 4) 

 O substantivo acromegalia (Brasil: 7.720; Portugal: 392), ‘Med. desenvolvimento 

extraordinário das mãos, pés e cabeça’ (Priberam) é mais frequente em ambos os países do que 

o adjectivo.   

 

(agroecologia PB + / PE -) → agroecológico: ‘pertencente ou relativo à agroecologia’ (Aurélio) 
(Brasil: 104.000 / 73.900; Portugal: 162 / 230) 
 O substantivo agroecologia não figura nos dicionários de Portugal, e a sua busca na 

Internet (Brasil: 182.000; Portugal: 379), comparando com o resultado relativo às páginas 

brasileiras, também parece demonstrar o seu uso restrito no PE. 

 

                                                 
21Os 5 adjectivos dicionarizados são: autofágico, biônico, clânico, empático e paternalístico. 
22As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ico foram efectuadas a 18/08/2010.  
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(AIDS PB + / PE -) → aidético23: ‘Med. 1. adj. relativo a AIDS, ou que sofre dessa virose 2. sm. 
indivíduo aidético’ (1985)24 (Brasil: 8.640 / 25.000; Portugal: 198 / 2.321) 

 Em relação a esta formação lembro que foi criada a partir da sigla inglesa AIDS 

(substantivo feminino no português), e no iAulete pode ler-se o conselho seguinte: 

“Considerado por alguns termo pejorativo. Melhor: soropositivo.” Quanto à sua pronúncia e 

uso no Brasil agradeço a comunicação oral seguinte de Daniela Neves: “AIDS não se 

pronuncia como no inglês, mantém-se o som do nosso "a", assim como em aidético, que é 

mesmo uma palavra muito usada.” No PE o nome da doença é a SIDA, os dois adjectivos 

(depreciativos) são sidático (Brasil: 90; Portugal: 0) e sidoso (Brasil: 267; Portugal: 171), e 

existe também o adjectivo seropositivo (Brasil: 284; Portugal: 3.810). Como se vê pelos 

resultados das buscas, no PB o adjectivo mais frequente é aidético e no PE é seropositivo. 

 

(animista PB + / PE +) → animístico: ‘relativo a animismo ou a animista (subst.)’ (Houaiss) 
(Brasil: 63 / 90; Portugal: 4 / 4) 
 Os substantivos animismo (Brasil: 8.360; Portugal: 2.100) e animista (Brasil: 3.760; 

Portugal: 626)25 têm uma frequência nitidamente maior do que o adjectivo em ambos os países. 

 

(anomia PB + / PE +) → anômico26: ‘relativo à anomia, ou caracterizado por ela’ (Aurélio) (Brasil: 
1.700 / 2.930; Portugal: 7 / 10) 

 A frequência do substantivo anomia (Brasil: 16.000; Portugal: 1.650) nas páginas da 

Internet de ambos os países é mais elevada que a do adjectivo. 

 

(aquênio PB + / PE +) → aquênico27: ‘referente ao aquênio’ (Aurélio) (Brasil: 7 / 4; Portugal: 0 / 0) 
 O substantivo aquênio / aquénio, termo técnico da biologia, segundo a busca na 

Internet (Brasil: 2.880; Portugal: 639) é mais frequente em ambos os países do que o adjectivo. 

 

(arteriografia PB + / PE +) → arteriográfico: ‘relativo à arteriografia’ (Aurélio) (Brasil: 908 / 634; 
Portugal: 7 / 9) 

 A busca na Internet do substantivo arteriografia, termo técnico da medicina, (Brasil: 

17.800; Portugal: 1.230) atesta que é mais usado em ambos os países do que o adjectivo. 

 
 
 

                                                 
23Villar 1989, 163, relativo a ou portador de SIDA. 
24A nota que se pode ler no Houaiss sobre a criação desta palavra é a seguinte: “sigla AIDS tornada radical + -ético, à 
feição grega, sufixo usado por influência de outros nomes em relações da linguagem médica, como diabetes: diabético, 
lues: luético, etc.; diz-se que foi cunhado na redação da revista Manchete (Rio de Janeiro-RJ) pelo então chefe da 
redação, Eduardo Francisco Alves, em 28 de setembro de 1985”.   
25Buscas de 18/08/2010.  
26Villar 1989, 165, anómico. 
27Villar 1989, 166, aquénico. 
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(astronauta PB + / PE +) → astronáutico: ‘referente à astronáutica ou a astronauta’ (sXX) 
(Houaiss) (Brasil: 597 / 1.060; Portugal: 105 / 116) 
 Os substantivos astronáutica, (Brasil: 40.900; Portugal: 2.880) e astronauta (Brasil: 

969.000; Portugal: 160.000) segundo as buscas na Internet são mais frequentes em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 
(audiometria PB + / PE +) → audiométrico: ‘relativo a audiometria’ (d1950) (Houaiss) (Brasil: 
7.450 / 13.200; Portugal: 313 / 350) 
 A busca na Internet do substantivo audiometria (Brasil: 67.300; Portugal: 2.590)28 

demonstra que é mais frequente em ambas as línguas do que o adjectivo.  

 
(bento PB + / PE -) → bêntico: ‘Ecol. do, relativo ao, ou que ocorre no fundo de mar, lago ou 
lagoa’ (1902) (Brasil: 749 / 869; Portugal: 54 / 163) 

 A palavra base desta (e da seguinte) formação o substantivo bento com a significação 

‘1. o leito ou a parte mais profunda de um mar ou oceano 2. conjunto dos organismos animais 

e vegetais que vivem no fundo dos mares, rios e lagos, fixos ou não a um substrato; bentos’ 

(Houaiss – sXX) não figura nos dicionários de Portugal. Na Infopédia está registado o 

substantivo bentos com a explicação que aparece como segunda acepção da palavra no 

Houaiss. Este adjectivo, segundo os resultados da busca na Internet, tem uma frequência 

reduzida mas crescente nas páginas de ambos os países.   

 
(bento PB + / PE -) → bentônico: ‘Ecol. diz-se de animal ou vegetal que vive no fundo de mar, 
lago ou lagoa’ (Brasil: 2.310 / 2.630; Portugal: 474 / 1.140) 
 Derivação irregular de bento (Houaiss); do inglês benthon, + inglês -ic (Aurélio). 

Formação com maior frequência do que a precedente nas páginas da Internet de ambos os 

países. 

 

(bestialogia PB + / PE -) → bestialógico: ‘1. (br) adj. Fam. asneirento 2. sm. discurso 
despropositado’ (PE: br) (1882) (Brasil: 1.310 / 2.740; Portugal: 7 / 10) 
 O substantivo bestialogia falta dos dicionários de Portugal, e a sua busca na Internet 

(Brasil: 270; Portugal: 0) também reforça que se trata aqui de formações brasileiras e também 

só usadas no PB.  

 

(botulismo PB + / PE +) → botulínico: ‘referente a, ou que provoca o botulismo’ (iAulete) (Brasil: 
995 / 1.660; Portugal: 4 / 4) 
 Este adjectivo formou-se do substantivo botulismo ‘intoxicação pela exotoxina de 

Clostridium botulinum e Clostridium parabotulinum, bacilos que se desenvolvem na comida 

                                                 
28Busca de 18/08/2010.  
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enlatada mal esterilizada, assim como em carnes, conservas e embutidos culinários; alantíase’ 

(Houaiss), encurtido e a que se juntou um n e o sufixo -ico (botuli + n + ico) (iAulete). O 

substantivo botulismo figura nos dicionários de ambos os países, e a sua busca na Internet 

(Brasil: 21.100; Portugal: 713) atesta um uso mais difundido do que o do adjectivo. 

 

(braquigrafia PB + / PE +) → braquigráfico: ‘relativo a braquigrafia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 711 
/ 318; Portugal: 6 / 9) 

 O substantivo braquigrafia aparece nos dicionários de ambos os países, e nas páginas 

de Portugal da Internet, (Brasil: 210; Portugal: 113)29 a sua presença é maior do que a do 

adjectivo.  

 
(braquilogia30 PB + / PE +) → braquilógico: ‘referente à braquilogia’ (Aurélio) (Brasil: 652 / 312; 
Portugal: 1 / 0) 
 O substantivo braquilogia não figura nos dicionários de Portugal, e a sua busca na 

Internet (Brasil: 265; Portugal: 144) demonstra uma frequência muito maior no PE, e 

semelhante à do adjectivo no PB. 

 

(*canibalista PB - / PE -) → canibalístico: ‘próprio do, ou semelhante ao canibalismo’ (Aurélio) 
(Brasil: 910 / 568; Portugal: 39 / 39) iAulete: comportamento canibalístico  
 Este adjectivo é duma formação curiosa: canibal + ista + ico, onde ocorre a junção 

simultânea de dois sufixos. A busca na Internet da forma (não atestada nos dicionários) 

*canibalista (Brasil: 8.950; Portugal: 110) deixa crer que este se usa com a significação 

atribuída ao adjectivo canibalístico. 

 

(Chagas PB - / PE -) → chagásico31: ‘adj. sm. diz-se de, ou aquele que tem a doença de Chagas’ 
(Brasil: 6.850 / 8.720; Portugal: 23 / 9) iAulete: pacientes chagásicos 
 A busca na Internet da expressão doença de Chagas (Brasil: 122.000; Portugal: 522) 

confirma que se trata duma formação brasileira. 

 

(cinografia PB + / PE +) → cinográfico: ‘relativo à cinografia’ (1899) (Aurélio) (Brasil: 575 / 10; 
Portugal: 2 / 3) 
 O substantivo cinografia ‘tratado acerca dos cães’ (Priberam) figura nos dicionários de 

ambos os países, mas a sua mínima frequência nas páginas de Portugal da Internet (Brasil: 319; 

Portugal: 8) parece demonstrar que tanto o adjectivo como o substantivo são de uso muito 

restrito no PE. 

                                                 
29Busca de 18/08/2010.   
30O substantivo braquilogia já figura no Priberam. 28/01/2011. 
31No Aurélio encontramos o seguinte sobre a formação desta palavra: “De (doença de) Chagas < antr. (Carlos Ribeiro 
Justiniano das) Chagas (1879-1934), médico brasileiro, + -ico2.”  
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(clã PB + / PE +) → clânico: ‘pertencente ou relativo a clã’ (Aurélio) (Brasil: 421 / 804; Portugal: 
94 / 57) 
 A busca na Internet do substantivo clã (Brasil: 255.000; Portugal: 94.300) atesta que 

este é muito mais usado do que o adjectivo. 

 
(clientelista PB + / PE -) → clientelístico: ‘relativo a, ou próprio de clientelismo ou clientelista’ 
(d1970) (Aurélio) (Brasil: 867 / 3.320; Portugal: 7 / 7) 
 Formação com notável frequência crescente no PB e quase nula no PE. 

 
(diátese PB + / PE +) → diatético: ‘respeitante a diátese’ (1958) (Aurélio) (Brasil: 157 / 101; 
Portugal: 146 / 79) 

 Esta formação criou-se pela mudança da terminação -tese em -tético (Houaiss). O 

substantivo diátese (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os resultados da 

busca na Internet (Brasil: 8.010; Portugal: 1.170) é mais usado do que o adjectivo em ambos os 

países. Nos dicionários de ambos os países figura a forma sinónima diatésico, cuja busca na 

Internet (Brasil: 522; Portugal: 42) demonstra que é mais frequente no PB do que a forma 

diatético, mas esta última, embora não figure nos dicionários de Portugal, é mais usada no PE. 

 
(dislalia PB + / PE +) → dislálico: ‘referente a dislalia’ (Aurélio) (Brasil: 741 / 229; Portugal: 6 / 5) 
iAulete: aluno dislálico 
 O substantivo dislalia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo a busca 

na Internet (Brasil: 6.500; Portugal: 317) é mais usado do que o adjectivo em ambos os países. 

 
(dodecassílabo PB + / PE +) → dodecassilábico: ‘que tem 12 sílabas (diz-se de verso)’ (Houaiss) 
(Brasil: 646 / 250; Portugal: 4 / 5) 

 A palavra base deste adjectivo, a formação dodecassílabo (adjectivo e substantivo ao 

mesmo tempo, presente nos dicionários de ambos os países), segundo os resultados da busca 

na Internet (Brasil: 279; Portugal: 42) no PB tem a mesma frequência que o adjectivo, mas no 

PE é mais frequente do que aquele.  

 
(ecossistema PB + / PE +) → ecossistêmico: ‘relativo a ecossistema’ (Aurélio) (Brasil: 5.840 / 
5.110; Portugal: 347 / 682) iAulete: enfoque ecossistêmico 
 O substantivo ecossistema (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 294.000; Portugal: 31.100) é mais usado em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 
(eletroencefalografia PB + / PE +) → ele(c)troencefalográfico: ‘referente a eletroencefalografia, o 
mesmo que eletrencefalográfico’ (sXX) (Houaiss) (Brasil: 2.300 / 3.020; Portugal: 181 / 154) 

 O substantivo ele(c)troencefalografia (presente nos dicionários de ambos os países), 

segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 39.200; Portugal: 1.750) é mais usado em 

ambos os países do que o adjectivo.  
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(ergometria PB + / PE +) → ergométrico: ‘1. relativo à ergometria, ou ao ergômetro 2. que avalia 
atividade física muscular, metabólica e respiratória’ (Aurélio) (Brasil: 49.600 / 49.700; Portugal: 98 
/ 102) iAulete: (2) esforço ergométrico; bicicleta / esteira ergométrica 
 O substantivo ergometria (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 25.400; Portugal: 179) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 

(fitogeografia PB + / PE +) → fitogeográfico: ‘referente à fitogeografia’ (1899) (Aurélio) (Brasil: 
3.960 / 5.270; Portugal: 658 / 1.850) 
 O substantivo fitogeografia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 16.400; Portugal: 966) é mais frequente no PB do que o 

adjectivo. No PE a frequência do adjectivo é maior. 

 

(fitoterapia PB + / PE +) → fitoterápico: ‘concernente à fitoterapia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
41.000 / 43.900; Portugal: 435 / 528) 
 O substantivo fitoterapia (presente nos dicionários de ambos os países) é mais 

frequente em ambos os países do que o adjectivo, segundo os resultados da busca na Internet 

(Brasil: 184.000; Portugal: 15.000). A propósito desta formação deve notar-se que o adjectivo 

formado do substantivo terapia, tanto no PE como no PB é terapêutico, a forma *terápico não 

é atestada pelos dicionários. 

 

(flexografia PB + / PE +) → flexográfico: ‘respeitante à flexografia’ (Aurélio) (Brasil: 60.000 / 
42.200; Portugal: 138 / 322) 
 O substantivo flexografia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 26.000; Portugal: 3.220) é mais frequente no PE do que 

o adjectivo, enquanto no PB este último tem uma presença mais importante. 

 

(gemologia PB + / PE +) → gemológico: ‘relativo à gemologia’ (Aurélio) (Brasil: 5.590 / 3.310; 
Portugal: 459 / 153) 
 O substantivo gemologia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 74.500; Portugal: 2.430) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 

(geofagia PB + / PE +) → geofágico: ‘relativo a geofagia’ (Aurélio) (Brasil: 491 / 43; Portugal: 0 / 0) 
 O substantivo geofagia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 1.470; Portugal: 223) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. 
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(gerontologia PB + / PE +) → gerontológico: ‘referente a gerontologia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
7.230 / 6.020; Portugal: 766 / 902) 
 O substantivo gerontologia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 680.000; Portugal: 27.300) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 

(hepatologia PB + / PE +) → hepatológico: ‘relativo a hepatologia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 707 / 
413; Portugal: 18 / 22) 

 O substantivo hepatologia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 45.100; Portugal: 4.350) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 
(hidrocarbono PB + / PE -) → hidrocarbônico: ‘próprio de, ou derivado de hidrocarboneto’ 
(Brasil: 3.450 / 4.220; Portugal: 3 / 3) 
 O substantivo hidrocarboneto, sinónimo de hidrocarbono e presente nos dicionários de 

ambos os países, segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 28.100; Portugal: 1.970) é 

muito mais frequente em ambos os países do que o adjectivo. 

 
(icosaedro PB + / PE +) → icosaédrico: ‘relativo a, ou que tem forma de icosaedro’ (Aurélio) 
(Brasil: 1.380 / 2.140; Portugal: 45 / 31) 
 O substantivo icosaedro (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 2.490; Portugal: 825) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 
(ideograma PB + / PE +) → ideogramático: ‘relativo a, ou próprio de ideograma; ideogrâmico’ 
(Aurélio) (Brasil: 614 / 878; Portugal: 903 / 1.040) 

Este adjectivo, embora ausente dos dicionários de Portugal, tem uma frequência maior 

nas páginas de Portugal da Internet. O substantivo ideograma (presente nos dicionários de 

ambos os países), segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 27.100; Portugal: 624) é 

muito mais frequente no PB do que o adjectivo. No PE é este último que tem maior frequência. 

Quanto ao adjectivo ideogrâmico, dado como sinónimo pelo Aurélio, a sua busca (Brasil: 449; 

Portugal: 5) revela que é pouco usado no PB e tem uma frequência quase nula no PE. 

 
(laborterapia PB + / PE -) → laborterápico: ‘relativo à laborterapia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 986 / 
692; Portugal: 0 / 0) 
 O substantivo laborterapia (presente nos dicionários brasileiros mas ausente dos de 

Portugal), segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 14.900; Portugal: 76) é mais 

frequente em ambos os países do que o adjectivo. Porém, esta noção exprime-se tanto no PE 

como no PB pela perífrase terapia ocupacional, cuja busca na Internet (Brasil: 400.000; 

Portugal: 11.900) reforça a sua frequência muito maior em ambos os países. 
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(laparoscopia PB + / PE +) → laparoscópico: ‘relativo a laparoscopia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
6.330 / 9.960; Portugal: 90 / 121) 
 O substantivo laparoscopia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 39.300; Portugal: 2.600) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 

(laparotomia PB + / PE +) → laparotômico: ‘referente a laparotomia’ (Aurélio) (Brasil: 335 / 610; 
Portugal: 1 / 0) 
 O substantivo laparotomia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 17.400; Portugal: 986) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 

(lordose PB + / PE +) → lordótico: ‘que diz respeito à lordose’ (iAulete) (Brasil: 222 / 245; 
Portugal: 3 / 5) 

 Nesta formação a terminação é constituída pela junção dos sufixos -ose e -ico que 

resulta na terminação -ótico (Houaiss). O substantivo lordose (presente nos dicionários de 

ambos os países), segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 14.700; Portugal: 443) é 

muito mais frequente em ambos os países do que o adjectivo. 

 
(loteria PB + / PE +) → lotérico: ‘de, ou pertencente ou relativo a loteria’ (Aurélio) (Brasil: 40.800 
/ 55.700; Portugal: 60 / 59) 
 Embora tanto a forma lotaria como a forma loteria figurem nos dicionários de ambos 

os países, as buscas na Internet – lotaria (Brasil: 2.230; Portugal: 85.200); loteria (Brasil: 

399.000; Portugal: 2.300) – confirmam, por um lado, o uso diferente nos dois países destes 

substantivos, e por outro, que o substantivo em ambos os países é mais frequente que o 

adjectivo. 

 
(megalocefalia PB + / PE +) → megalocefálico: ‘relativo à megalocefalia’ (Aurélio) (Brasil: 6 / 5; 
Portugal: 0 / 0) 
 O substantivo megalocefalia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 112; Portugal: 9) é mais frequente em ambos os países 

do que o adjectivo. 

 
(melissografia PB + / PE +) → melissográfico: ‘relativo à melissografia’ (1899) (Aurélio) (Brasil: 
154 / 7; Portugal: 5 / 3) 
 O substantivo melissografia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 115; Portugal: 6) é mais frequente em ambos os países 

do que o adjectivo. 
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(otorrinolaringologia PB + / PE +) → otorrinolaringológico: ‘relativo à otorrinolaringologia’ 
(sXX) (Aurélio) (Brasil: 9.960 / 15.200; Portugal: 295 / 490) 
 O substantivo otorrinolaringologia (presente nos dicionários de ambos os países), 

segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 361.000; Portugal: 33.700) é muito mais 

frequente em ambos os países do que o adjectivo. 

 
(parágrafo PB + / PE +) → paragráfico: ‘referente a parágrafo’ (Houaiss) (Brasil: 1.260 / 601; 
Portugal: 8 / 6) 
 O substantivo parágrafo (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 2.820.000; Portugal: 68.600) é muito mais frequente 

em ambos os países do que o adjectivo. 

 

(pirofobia PB + / PE +) → pirofóbico: ‘1. relativo a pirofobia 2. que sofre de pirofobia; pirófobo’ 
(sXX) (Aurélio) (Brasil: 8 / 10; Portugal: 0 / 0) 
 O substantivo pirofobia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 420; Portugal: 102) é muito mais frequente em ambos 

os países do que o adjectivo. Para designar aquele que sofre desta doença, usa-se mais o 

adjectivo pirófobo, presente nos dicionários de ambos os países, mas com mínima presença nas 

páginas de Portugal (Brasil: 148; Portugal: 3).  

 A respeito desta formação note-se que no Houaiss, para além do elemento de 

composição -fobo (presente no PE) aparece também o elemento -fóbico, ausente no PE.  

 
(plâncton PB + / PE +) → planctônico32: ‘relativo ou pertencente ao plâncton ou plancto, ou da 
natureza dele’ (Aurélio) (Brasil: 1.540 / 2.330; Portugal: 81 / 99) iAulete: matéria planctônica 
 O substantivo plâncton (presente nos dicionários de ambos os países, e cuja forma 

preferível no PE, segundo o Priberam é plancto, sobre a qual o Houaiss observa ser uma forma  

preferível e menos usada que plâncton), segundo os resultados da busca na Internet – plâncton 

(Brasil: 19.800; Portugal: 3.820); plancto (Brasil: 2.220; Portugal: 3) – é muito mais frequente 

em ambos os países do que o adjectivo, e a sua frequência excede em ambos os países a da 

forma plancto. 

 

(poliginia PB + / PE +) → poligínico: ‘m.q. polígino (→relativo ou pertinente a poliginia)’ 
(Houaiss) (Brasil: 133 / 136; Portugal: 8 / 9) 
 O substantivo poliginia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 1.470; Portugal: 88) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. A forma adjectival sinónima polígino figura nos dicionários de 

Portugal e a sua busca na Internet (Brasil: 441; Portugal: 24) atesta uma frequência mais 

elevada do que a da forma poligínico em ambos os países. 

                                                 
32O adjectivo planctónico já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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(polissíndeto PB + / PE +) → polissindético: ‘em que há polissíndeto’ (Aurélio) (Brasil: 162 / 260; 
Portugal: 3 / 1) 
 O substantivo polissíndeto (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 3.030; Portugal: 1.030) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 

(reumatologia PB + / PE +) → reumatológico: ‘relativo a reumatologia’ (1941) (Aurélio) (Brasil: 
5.830 / 5.140; Portugal: 966 / 774) 
 O substantivo reumatologia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 209.000; Portugal: 28.300) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. A presença notável deste último nas páginas de Portugal 

indica o seu uso apesar de não figurar nos dicionários daquele país.  

 

(saprófito PB + / PE +) → saprofítico: ‘relativo ao, ou próprio do saprófito’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 1.270 / 821; Portugal: 6 / 6) 
 O substantivo saprófito (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 752; Portugal: 140) é menos frequente no PB do que o 

adjectivo, mas no PE a sua frequência ultrapassa muito a deste último. 

 

(talassofobia PB + / PE +) → talassofóbico: ‘1. relativo a talassofobia 2. que sofre de talassofobia; 
talassófobo’ (Aurélio) (Brasil: 732 / 222; Portugal: 1 / 0) 
 O substantivo talassofobia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 512; Portugal: 231) é menos frequente no PB do que o 

adjectivo, mas no PE a sua frequência ultrapassa muito a deste último.  

 
(talassoterapia PB + / PE +) → talassoterápico: ‘relativo a talassoterapia’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
724 / 229; Portugal: 3 / 1) iAulete: tratamento talassoterápico 
 O substantivo talassoterapia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 4.850; Portugal: 4.010) é mais frequente em ambos os 

países do que o adjectivo. 

 
tapajônico: ‘pertencente ou relativo à Tapajônia, região banhada pelo rio Tapajós e seus afluentes’ 
(Brasil: 323 / 834; Portugal: 1 / 2) 
 Do antropónimo Tapajônia forma-se o adjectivo gentílico com o sufixo -ico, cuja 

frequência na Internet não é muito elevada. Para formações deste tipo Rio-Torto (1998a: 228) 

dá como outros exemplos os seguintes: açórico, balcânico, brasílico, itálico. 

 
(terapia PB + / PE +) → terápico: ‘diz-se de um ácido do óleo de fígado de bacalhau’ (Michaelis) 
(Brasil: 2.430 / 3.220; Portugal: 48 / 36) 
 Esta formação é muito curiosa. Aparece no Miniaurélio no fim do verbete terapia, 

indicada como adjectivo. Dos 4 dicionários brasileiros de consulta aparece apenas no 
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Michaelis com a definição que se vê acima. No Sacconi lê-se o seguinte no verbete terapia: 

“Terapêutica. • Usa-se terapêutico como adjectivo correspondente; a forma “terápico” não 

existe.” Esta frase chama a atenção não tanto para a inexistência da forma em questão mas para 

o facto de a mesma não ser a “correcta”, ou de não ser aconselhável o seu uso.   

 

(trombose PB + / PE +) → trombótico: ‘relativo a trombose’ (Aurélio) (Brasil: 9.260 / 10.100; 
Portugal: 395 / 486) 
 Nesta formação, tal como se viu em lordótico, a terminação é constituída pela junção 

dos sufixos -ose e –ico, que resulta na terminação -ótico (Houaiss). O substantivo trombose 

(presente nos dicionários de ambos os países), segundo os resultados da busca na Internet 

(Brasil: 81.600; Portugal: 8.340) é mais frequente em ambos os países do que o adjectivo. 

 

(vasectomia PB + / PE +) → vasectômico: ‘relativo a vasectomia’ (Aurélio) (Brasil: 597 / 8; 
Portugal: 1 / 0) 
 O substantivo vasectomia (presente nos dicionários de ambos os países), segundo os 

resultados da busca na Internet (Brasil: 56.400; Portugal: 1.730) é muito mais frequente em 

ambos os países do que o adjectivo. 

 

3.3.1.11. -ino (2) 
 Este sufixo significa ‘relação, origem, natureza’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Na 

recolha de Sandmann (1996: 62) encontram-se dois adjectivos com o sufixo -ino, dos quais só 

cepalino, derivado da abreviação CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe) é dicionarizado. 

 

alencarino: ‘relativo ao, ou próprio do romancista José de Alencar, ou à sua obra’ (Brasil: 1.920 / 
5.690; Portugal: 8 / 8) 
 Como se viu há pouco, no PB existe igualmente a forma alencariano duma frequência 

muito semelhante à da esta forma em ambos os países.  

 

gonçalvino: ‘relativo ao, ou próprio do poeta Gonçalves Dias, ou à sua obra’ (Brasil: 1.640 / 663; 
Portugal: 7 / 7) 
 É de notar que o apelido do poeta sofre um encurtamento, perdendo a terminação -es. A 

frequência desta formação é bastante reduzida nas páginas da Internet de ambos os países. 
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3.3.1.12. -ista (11) 
 Este sufixo significa a) ‘partidário ou sectário de doutrinas ou sistemas (em -ismo)’, b) 

‘ocupação, ofício’ e  c) ‘nomes pátrios e gentílicos’ (Cunha – Cintra 2005: 98). 

 
(clientela PB + / PE +) → clientelista: ‘1. adj. relativo a clientelismo 2. s2g. indivíduo que é 
defensor ou se beneficia da prática do clientelismo’ (d1970) (Aurélio) (Brasil: 13.300 / 16.900; 
Portugal: 241 / 310) 
 Segundo os resultados das buscas na Internet, esta formação, embora ausente dos 

dicionários de Portugal, tem uma frequência crescente no PE.  

 
(contínuo PB + / PE +) → continuísta: ‘adj. s2g. que ou quem é partidário do continuísmo’ (sXX) 
(Brasil: 4.200 / 10.800; Portugal: 157 / 1.070) iAulete: estratégia continuísta; facção continuísta 
 Tal como no caso da formação precedente, aqui também se pode ver a frequência 

crescente no PE da forma ausente dos dicionários de Portugal. 

 
(difusão PB + / PE +) → difusionista: ‘1. adj. relativo ao difusionismo 2. s2g. adepto do 
difusionismo’ (Aurélio) (Brasil: 2.490 / 2.360; Portugal: 197 / 246) 
 No caso desta formação, onde o alomorfe -ão foi substituído por -on- (como em balão: 

balonista ou baloneiro), é preciso lembrar que o substantivo difusionismo não figura nos 

dicionários de Portugal. Segundo os resultados das buscas na Internet, a formação difusionista 

tem uma crescente frequência no PE. 

 
(esqueite PB + / PE -) → esqueitista: ‘adj. sm. relativo a esqueitismo ou aquele que o pratica ou 
que utiliza o esqueite para locomoção’ (sXX) (Houaiss) (Brasil: 1.270 / 2.400; Portugal: 235 / 139) 
 Tal como já foi dito, o substantivo esqueitismo não aparece nos dicionários de 

Portugal, e segundo os resultados da busca na Internet, a formação esqueitista tem uma 

frequência decrescente no PE. 

 
(extra(c)tivo PB + / PE +) → extra(c)tivista33: ‘adj. s2g. diz-se de, ou aquele que pratica o 
extrativismo’ (Brasil: 97.000 / 95.300; Portugal: 2 / 6) iAulete: economia extrativista 
 O substantivo extractivismo não figura nos dicionários de Portugal, o que também pode 

explicar a presença quase nula da formação extractivista nas páginas de Portugal da Internet. 

 
(farra PB + / PE +) → farrista34 (br): ‘adj. s2g. que ou quem é dado a farras’ (PE: br) (a1928) 
(Brasil: 18.600 / 16.300; Portugal: 151 / 305) 
 Palavra indicada como brasileirismo nos dicionários de Portugal, segundo os 

resultados das buscas na Internet, esta formação tem uma frequência crescente no PE.    

 

                                                 
33O adjectivo extra(c(tivista já figura no Priberam. 31/01/2011. 
34Villar 1989, 220, pândego, fadista, tunante, ramboeiro, rapioqueiro, móina, moinante. 



147 

 

(hora PB + / PE +) → horista: ‘adj. s2g. diz-se de, ou empregado cujo salário é calculado em horas 
e não em dias’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 83.200 / 35.300; Portugal: 50 / 61) iAulete: empregado 
horista 
 Esta palavra que aparece como brasileirismo nos dicionários de Portugal, segundo os 

resultados das buscas na Internet, não parece ter muita presença no PE. 

 

kardecista: ‘relativo ao, ou próprio do pensador espírita Allan Kardec (1804, França – 1869), ou à 
sua doutrina’ (sXX) (Brasil: 24.800 / 25.400; Portugal: 589 / 597) 
 O resultado da busca na Internet do nome completo deste pensador francês (Brasil: 

116.000; Portugal: 2.800)35 também confirma a sua maior presença no Brasil, mas os 

resultados das buscas da formação kardecista (ausente dos dicionários de Portugal) confirmam 

o seu uso mesmo no PE. 

 

(neoclassicismo PB + / PE +) → neoclassicista: ‘1. adj. relativo ao, ou que é adepto do 
neoclassicismo 2. s2g. adepto ou seguidor do neoclassicismo’ (Brasil: 272 / 713; Portugal: 52 / 58) 
 O equivalente desta formação presente nos dicionários dos dois países é neoclássico, 

cuja busca na Internet (Brasil: 47.700; Portugal: 11.600)36 indica que este é mais usado em 

ambos os países do que a formação neoclassicista.  

 

(quinta-coluna PB + / PE +) → quinta-colunista: ‘1. adj. relativo ao quinta-colunismo 2. diz-se de 
pessoa pertencente ao quinta-colunismo. 3. s2g. quinta-coluna’ (1936) (Brasil: 605 / 174; Portugal: 
3 / 0) 
 Formação com frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet, e quase nula nas 

de Portugal.  

 

(varejo PB + / PE +) → varejista: ‘1. adj. que vende a varejo 2. relativo ao comércio a varejo 3. 
s2g. negociante que vende a varejo’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.710.000 / 1.600.000; Portugal: 
39.800 / 65.100) iAulete: comércio varejista; comerciante varejista 
 Esta formação, embora indicado como brasileirismo nos dicionários de Portugal onde 

figura (DLPC e Priberam), segundo os resultados da sua busca na Internet, tem uma elevada e 

crescente frequência no PE.  

 
3.3.1.13. -oso (2) 
 A significação deste sufixo é ‘provido ou cheio de’ (Cunha – Cintra 2005: 100). Na 

recolha de Sandmann (1996: 62-63) figuram as formações clangoroso e preconceituoso, ambas 

dicionarizadas.   

 

                                                 
35Busca de 19/08/2010.   
36Busca de 19/08/2010.   
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(cábula PB + / PE +) → cabuloso: ‘adj. 1. que tem ou dá cábula; azarento 2. aborrecido, 
importuno’ (PE: br) (1913) (Brasil: 34.700 / 34.800; Portugal: 1.790 / 2.190) iAulete: narrativa 
cabulosa; um sujeito cabuloso 
 Esta formação, embora indicada como brasileirismo no Priberam (único dicionário de 

Portugal onde figura), parece ter uma frequência notável e crescente no PE. 

 

(fibroma PB + / PE +) → fibromatoso: ‘adj. relativo a fibroma, em que há fibromatose, da 
natureza do fibroma’ (iAulete) (Brasil: 359 / 272; Portugal: 5 / 7) 

 Esta formação criada com a forma radical fibromat + oso (Houaiss) não figura nos 

dicionários de Portugal, e segundo os resultados das buscas na Internet, tem uma frequência 

restrita no PB e quase nula no PE. 

 

3.3.1.14. -udo (2)  
 Este sufixo significa ‘provido ou cheio de’ (Cunha – Cintra 2005: 100). 

 

(pelanca PB + / PE +) → pelancudo: ‘que tem pelancas’ (Aurélio) (Brasil: 3.930 / 3.290; Portugal: 
59 / 59) 
 Formação ausente dos dicionários de Portugal, e segundo os resultados das buscas na 

Internet, com frequência pouco elevada no PB e mínima no PE. 

 

(tesão PB + / PE +) → tesudo37 (br): ‘adj. sm. Chulo 1. que ou aquele que tem ou sente muito tesão 
2. que ou aquele que inspira tesão’ (Brasil: 29.000 / 26.800; Portugal: 1.630 / 1.350) 
 Formação ausente dos dicionários de Portugal, e segundo os resultados das buscas na 

Internet, com frequência bastante elevada no PB e notável no PE. 

 
3.3.1.15. Sumário 

Nesta secção, sem mencionar os 41 adjectivos criados de antropónimos ou topónimos, 

as formações inequivocamente brasileiras foram as 101 seguintes: 

1. com -ado: chamalotado, cooperativado, escolado, favelado, gabaritado, tarimbado; 

2. com -al e -ar: ambulatorial, bronquiolar, clonal, discipular, estadual, hipertextual, ileal, 

incisional, informacional, ligamentar, neuronial, perimetral, subnuclear, vestigial; 

3. com -ano: coronariano, interiorano, praiano;  

4. com -ário: aquaviário, hidroviário; 

5. com -eiro: baderneiro, canavieiro, cascateiro, eleitoreiro, pantaneiro, paqueiro, praieiro; 

6. com -ento: catinguento, rixento, rusguento, sarampento; 

7. com -esco: vampiresco; 

8. com -iano: esfincteriano, rotuliano; 

                                                 
37Villar 1989, 297, 1 tabuísmo diz-se de ou pessoa apetitosa, que causa tesão 2 tab. diz se de ou pessoa que está excitada, 
com tesão. 
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9. com -ico: abiogenético, abreugráfico, acromegálico, animístico, anômico, aquênico, 

arteriográfico, astronáutico, audiométrico, botulínico, braquigráfico, braquiológico, 

cinográfico, clânico, diatético, dislálico, dodecassilábico, ecossistêmico, 

ele(c)troencefalográfico, ergométrico, fitogeográfico, fitoterápico, flexográfico, gemológico, 

geofágico, gerontológico, hepatológico, hidrocarbônico, icosaédrico, ideogramático, 

laparoscópico, laparotómico, lordótico, lotérico, megalocefálico, melissográfico, 

otorrinolaringológico, paragráfico, pirofóbico, planctónico, poligínico, polissindético, 

reumatológico, saprofítico, talassofóbico, talassoterápico, terápico, trombótico, vasectómico; 

10. com -ista: clientelista, continuísta, difusionista, extra(c)tivista, farrista, horista, 

neoclassicista, quinta-colunista, varejista; 

10. com -oso: cabuloso, fibromatoso; 

12. com -udo: pelancudo, tesudo. 

A propósito das formações animístico, canibalístico e clientelístico, note-se aqui 

Sandmann (1996: 42) lembrando a observação de Dardano (1978: 68) sobre o microssistema 

que se pode encontrar entre certas formações em -ismo, -ista e -ístico. No caso das 3 formações 

da minha recolha surgem os grupos animismo – animista e animístico, canibalismo - 

*canibalista (esta forma não figura nos dicionários, mas na Internet aparece em 19.500 páginas 

do Brasil e em 115 páginas de Portugal38) e canibalístico e clientelismo – clientelista e 

clientelístico. 

Os adjectivos abecedense e aidético criaram-se das siglas ABCD e AIDS 

respectivamente. Os adjectivos ceciliano, eciano, oswaldiano criaram se do nome e não do 

apelido dos escritores Cecília Meireles, Eça de Queirós e Oswald de Andrade. 

As 6 formações seguintes, para além do Miniaurélio, só figuram num dos dicionários 

do Brasil por mim consultados: ileal (Michaelis), aquaviário (iAulete), dickensiano (iAulete), 

joyciano (Aurélio), animístico (Houaiss) e terápico (Michaelis).  

As formações criadas de palavra base importada são as 3 seguintes: securitário, 

aidético e esqueitista. 

As formações que surgiram em mais de 1000 páginas de Portugal na Internet são as 23 

seguintes: favelado, ambulatorial, clonal, estadual, hipertextual, informacional, ligamentar, 

perimetral, vestigial, praiano, securitário, vampiresco, machadiano, nietzschiano, rotuliano, 

aidético, bentónico, fitogeográfico, ideogramático, continuísta, varejista, cabuloso e tesudo. 

Os adjectivos que figuraram em menos de 50 páginas brasileiras da Internet são os 4 

seguintes: gidiano, aquênico, megalocefálico e pirofóbico. 

                                                 
38Busca de 16/04/2011. 
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As formações rotuliano e ideogramático, embora ausentes dos dicionários de Portugal, 

tiveram uma frequência maior nas páginas de Portugal da Internet do que nas do Brasil. 

As formações desta secção (com a excepção de bilaquiano, cuja datação no Houaiss é 

sXIX-XX ), segundo a sua datação, distribuem-se do modo seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 93 58,5% 

XVI 1 1% 

XIX 10 6% 

XX 55 34,5% 

Total: 159 100% 

  
Dos 66 elementos datados desta secção 55 adjectivos (83%) são do século XX, o que 

corresponde às expectativas prévias. 

 Dos 160 adjectivos formados de substantivos recolhidos como formações brasileiras os 

seguintes 7 já figuram no Priberam: informacional, aquaviário, hidroviário, potoqueiro, 

proustiano, planctónico e extra(c)tivista. 
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3.3.2. Adjectivos formados de verbos (53)  
 Nesta secção, tomo como ponto de partida Cunha – Cintra (2005: 101), onde se 

encontram, como formadores de adjectivos a partir de verbos, os sufixos seguintes: -ante, -ente 

e -inte1; -vel; -io e -ivo; -iço e -ício; -ouro e -ório. 

 Vilela (1994: 102), para além dos acima mencionados, refere também como sufixo 

formador de adjectivos deverbais o sufixo -or, que forma adjectivos correspondentes aos 

nomina agentis deverbais. 

 Em Mateus – Brito – Duarte – Faria (2003: 966-967) encontram-se (com a excepção de 

-(t)ivo e -(d)iço) os sufixos mencionados nas duas obras acima referidas, ou seja (seguindo a 

ordem de Cunha – Cintra e por fim o sufixo indicado em Vilela): -nte, -vel, -io, -ício, -douro, 

-tório e -dor.  

 Apresento os elementos recolhidos na forma e ordem seguinte: -(d)iço, -dor, -ivo, -nte, 

-(t)ório e -vel.  

A distribuição dos elementos desta secção segundo o seu sufixo formador é a seguinte:  

Sufixo Itens Percentagem 

-(d)iço 1 2% 

-dor 18 34% 

-ivo 2 4% 

-nte 18 34% 

-(t)ório 1 2% 

-vel 13 24% 

Total: 53 100% 
 
3.3.2.1. -(d)iço (1) 
 Segundo Cunha – Cintra (2005: 101) este sufixo significa ‘possibilidade de praticar ou 

sofrer uma acção’, e é este significado que se encontra também em Vilela (1994: 103). Alguns 

exemplos dessas formações são: abafadiço ‘sufocante, susceptível de se abafar’, abaladiço 

‘que se abala com facilidade; instável’, agitadiço ‘que se agita com facilidade’, apaixonadiço 

‘que se apaixona com facilidade’, etc. 

 
(abespinhar PB + / PE +) → abespinhadiço: ‘que se abespinha com facilidade; abespinhado’ 
(1940) (Brasil: 664 / 194; Portugal: 0 / 0)  

 O verbo abespinhar (Brasil: 1.200; Portugal: 333)2 não é muito frequente, o que pode, 

em parte, explicar a ausência da forma abespinhadiço no PE. 

                                                 
1Segundo Cunha – Cintra (2005: 101) estes sufixos provêm das terminações do particípio presente latino com aglutinação 
da vogal temática de cada uma das conjugações, e servem para formar substantivos e mais frequentemente adjectivos que 
se substantivam com facilidade. 
2Busca de 22/08/2010.  
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3.3.2.2. -dor (18) 
 Como se pode ler em Vilela (1994: 102): “Os adjectivos deverbais em -or (-dor/-or), 

correspondentes aos nomina agentis deverbais, tanto podem apontar para propriedades 

habituais (conservador, gastador), como para propriedades actuais (organizador, vencedor).” 

 

(abalar PB + / PE +) → abalador: ‘que abala’ (Aurélio) (Brasil: 1.760 / 1.280; Portugal: 57 / 47) 
iAulete: Foi uma notícia abaladora. 
 Segundo os resultados das buscas na Internet, a frequência desta formação é reduzida 

tanto no PB como no PE. 

 

(achincalhar PB + / PE +) → achincalhador: ‘adj. 1. que achincalha; achincalhante • 2. sm. aquele 
que achincalha’ (Brasil: 1.540 / 189; Portugal: 61 / 60) 

 O equivalente deste adjectivo achincalhante (presente no PE também), segundo os 

resultados das buscas na Internet (Brasil: 163; Portugal: 213)3 é mais frequente no PE. 

 

(aclarar PB + / PE +) → aclarador: ‘que aclara, esclarece, elucida’ (a1923) (Aurélio) (Brasil: 
2.510 / 3.270; Portugal: 471 / 113) 
 Esta formação tem uma frequência razoável em ambos os países. 

 

(afligir PB + / PE +) → afligidor: ‘adj. 1. V. aflitivo (→ que causa aflição; afligente, afligidor) • 2. 
sm. aquele que aflige’ (Aurélio) (Brasil: 430 / 129; Portugal: 3 / 3) 
 A forma sinónima mais usada em ambos os países é aflitivo, cuja busca na Internet 

(Brasil: 6.030; Portugal: 3.610) comprova esta diferença. 

 

(agoniar PB + / PE +) → agoniador: ‘adj. sm. que causa agonia’ (Aurélio) (Brasil: 418 / 177; 
Portugal: 2 / 3) 
 No PE usa-se a forma equivalente agoniante, ausente do PB. 

 

(denegrir PB + / PE +) → denegridor: ‘adj. sm. que ou aquele que denigre’ (sXVII) (Aurélio) 
(Brasil: 936 / 779; Portugal: 124 / 54) iAulete: "...enquanto dá por paus e por pedras o infame 
denegridor." (Rui Barbosa, Esfola da calúnia) (exemplo para o substantivo) 

 Formação com frequência reduzida e decrescente em ambos os países. No PB existe a 

forma equivalente denegrinte, ausente do PE. 

 

(dispersar PB + / PE +) → dispersador: ‘adj. 1. que dispersa • 2. sm. aquele ou aquilo que 
dispersa’ (1899) (Aurélio) (Brasil: 4.990 / 6.510; Portugal: 9 / 9) 
 Formação com uma frequência notável no PB e quase nula no PE. No PB existe a 

forma equivalente dispersante, ausente do PE. 

 

(empacar PB + / PE +) → empacador (br): ‘1. diz-se do cavalo ou burro dado a empacar 2. Fig. 
que costuma empacar; gago, tartamudo’ (PE: br) (1899) (Aurélio) (Brasil: 1.090 / 944; Portugal: 1 / 
3) 
 Formação com uma frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

                                                 
3As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -dor foram efectuadas a 22/08/2010. 
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(empinar PB + / PE +) → empinador: ‘adj. sm. 1. que empina 2. que tem o costume ou a tendência 
a empinar (i.e. levantar-se sobre as patas traseiras (diz-se da cavalgadura); encabritar) 3. beberrão’ 
(Michaelis) (Brasil: 3.590 / 4.300; Portugal: 64 / 57) 
 Formação com uma frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(escorregar PB + / PE +) → escorregador: ‘adj. 1. que escorrega • sm. 2. plano inclinado para as 
crianças se divertirem, escorregando; escorrega’ (Brasil: 73.000 / 87.100; Portugal: 313 / 271) 
 Os resultados da busca da forma feminina plural desta formação, escorregadoras 

(Brasil: 1; Portugal: 0) deixam crer que a frequência elevada da forma escorregador se deve 

sobretudo ao seu uso substantival.  

 

(incorporar PB + / PE +) → incorporador: ‘adj. 1. que incorpora; incorporante, incorporativo sm. 
2. aquele que incorpora 3. (br) aquele que promove a incorporação de prédio(s) de apartamentos, 
lojas, etc., em condomínio 4. (br) fundador de uma sociedade anônima’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 
44.700 / 51.700; Portugal: 157 / 189) 
 Formação com uma crescente frequência no PB e notável no PE, o que com certeza se 

deve em parte ao seu uso substantival. Ambas as formações sinónimas, incorporante e 

incorporativo figuram nos dicionários de Portugal. 

 

(limitar PB + / PE +) → limitador: ‘adj. sm. que ou o que limita, restringe’ (Brasil: 223.000 / 
283.000; Portugal: 22.700 / 24.500) 

Os resultados da busca na Internet (Brasil: 4.940; Portugal: 5.770)  da formação 

adjectival sinónima limitativo (presente no PE) atestam o uso mais frequente da formação 

limitador em ambos os países. A formação equivalente limitante só aparece nos dicionários do 

Brasil. 

 
(pichar PB + / PE + br) → pichador (br): ‘adj. sm. diz-se de, ou aquele que picha’ (sXX) (Aurélio) 
(Brasil: 29.100 / 28.900; Portugal: 380 / 228) 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 
(prosear PB + / PE +) → proseador (br): ‘adj. sm. conversador, palrador, prosa’ (Aurélio) (Brasil: 
909 / 918; Portugal: 3 / 6) 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 

(pular PB + / PE +) → pulador: ‘que pula; pulante’ (Aurélio) (Brasil: 30.500 / 26.000; Portugal: 
163 / 87) iAulete: cavalo pulador 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima pulante (Brasil: 4.310; 

Portugal: 589) atestam a maior frequência desta última no PE. 

 

(revitalizar PB + / PE +) → revitalizador: ‘adj. sm. o mesmo que revitalizante’ (iAulete) (Brasil: 
11.500 / 10.600; Portugal: 832 / 1.350) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima revitalizante (Brasil: 29.800; 

Portugal: 4.330) atestam a maior frequência desta última em ambos os países. 
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(sapatear PB + / PE +) → sapateador: ‘adj. 1. que sapateia • sm. 2. dançarino de sapateado’ (+S) 
(sXX) (Aurélio) (Brasil: 6.470 / 4.940; Portugal: 172 / 111) 
 Formação com decrescente frequência reduzida no PB e notável no PE.  

 

(torturar PB + / PE +) → torturador: ‘adj. 1. torturante • sm. 2. aquele que tortura’ (sXX) (Brasil: 
43.400 / 36.000; Portugal: 1.490 / 7.510) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima (presente em ambos os 

países) torturante (Brasil: 10.800; Portugal: 707)4 demonstram a maior frequência da formação 

torturador em ambos os países. 

 
3.3.2.3. -ivo (2) 

Segundo Cunha – Cintra (2005: 101), este sufixo significa ‘acção, referência, modo de ser’. 

 
(autopreservar(-se) PB + / PE -) → autopreservativo: ‘em que há, ou que se caracteriza por 
autopreservação’ (Aurélio) (Brasil: 20 / 21; Portugal: 0 / 1) 
 Formação com frequência quase nula em ambos os países. 

 

(eliminar PB + / PE +) → eliminativo: ‘em que há eliminação’ (Brasil: 283 / 371; Portugal: 89 / 45) 

Os resultados da busca na Internet da formação sinónima eliminatório (Brasil: 169.000; 

Portugal: 19.900)5 demonstram a sua maior frequência em ambos os países. A forma 

eliminador aparece em ambos os países. 

 
3.3.2.4. -nte (18) 
 Segundo Cunha – Cintra (2005: 101), este sufixo significa ‘acção, qualidade, estado’. 

Na recolha de Sandmann (1996: 65) encontram-se 26 formações com este sufixo, 20 das quais 

dicionarizadas6. 

 

(abeirar PB + / PE +) → abeirante (br): ‘1. que está próximo da beira, rente à beira 2. que está 
beirando certa idade’ (Brasil: 269 / 195; Portugal: 2 / 2) iAulete: uma senhora abeirante aos/dos 
sessenta 
 Formação com frequência muito reduzida no PB e quase nula no PE. 

 

(amplificar PB + / PE +) → amplificante: ‘V. amplificador (→que amplifica; amplificante, 
amplificativo)’ (Aurélio) (Brasil: 712 / 287; Portugal: 82 / 106) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima amplificador (Brasil: 

364.000; Portugal: 59.400)7 demonstram a maior frequência desta última em ambos os países, 

mas deve-se notar que ao mesmo tempo esta é também um substantivo, com a significação 

‘aparelho utilizado na reprodução ou aumento de sons (música, fala)’ (Aurélio). 
                                                 
4Busca de 22/08/2010.  
5Busca de 22/08/2010.  
6As 20 formações dicionarizadas são as seguintes: acachapante, admoestante, aparteante, burocratizante, desgastante, 
desmoralizante, desqualificante, esquerdizante, estatizante, exacerbante, frustrante, ideologizante, instigante, 
mistificante, sobrante, sociologizante, totalizante, turbilhonante, universalizante e voejante.  
7As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -nte foram efectuadas a 22/08/2010.  
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(*anticonvulsivar PB - / PE -) → anticonvulsivante: ‘anticonvulsivo’ (Brasil: 41.700 / 13.100; 
Portugal: 405 / 794) 
 Quanto à origem desta formação, no Houaiss pode ler-se o seguinte: “*anticonvulsivar 

(< anticonvulsivo) + -nte; ver 2vel-; trata-se de formação anômala e, sem dúvida, 

desnecessária, visto que o vocábulo anticonvulsivo (q.v.) possui todos os elementos mórficos 

necessários para transmitir a mesma acepção”. Os resultados da busca na Internet da formação 

sinónima anticonvulsivo (Brasil: 3.740; Portugal: 152) indicam a maior frequência da 

formação anticonvulsivante em ambos os países. 

 

(cegar PB + / PE +) → cegante: ‘1. que cega 2. Fig. ofuscante, deslumbrante’ (sXV) (Aurélio) 
(Brasil: 17.000 / 10.200; Portugal: 477 / 245) 
 Formação com frequência notável mas decrescente em ambos os países. 

 

(chocalhar PB + / PE +) → chocalhante: ‘que chocalha’ (Aurélio) (Brasil: 357 / 791; Portugal: 18 / 25) 
 Formação com reduzida frequência em ambos os países. 

 

(hipnotizar PB + / PE +) → hipnotizante: ‘adj. 1. que hipnotiza; hipnotizador 2. Fig. que atrai total 
atenção para si, causando fascínio (olhar hipnotizante) • s2g. 3. pessoa que hipnotiza’ (iAulete) 
(Brasil: 9.660 / 10.000; Portugal: 1.670 / 1.320) 

Os resultados da busca na Internet da formação sinónima hipnotizador (Brasil: 10.300; 

Portugal: 1.130) indicam uma frequência quase idêntica das duas formações em ambos os 

países. 

 

(iniciar PB + / PE +) → iniciante: ‘adj. 1. que inicia • s2g. 2. iniciando 3. aquele que se inicia; 
principiante, neófito, novato’ (Aurélio) (Brasil: 1.111.000 / 1.220.000; Portugal: 25.000 / 23.600) 
iAulete: O iniciante mostrava dificuldade no manejo do equipamento. (exemplo para o substantivo) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima iniciador (Brasil: 30.100; 

Portugal: 4.680) demonstram a maior frequência da formação iniciante em ambos os países. 

 

(limitar PB + / PE +) → limitante: ‘que limita, restringe; limitativo, limitador’ (Aurélio) (Brasil: 
82.300 / 98.600; Portugal: 3.530 / 4.550) 
 Como já se viu mais acima, a busca na Internet da formação limitativo (Brasil: 4.940; 

Portugal: 5.770) indica que esta última é a mais usada no PE. 

 

(margear PB + / PE +) → margeante: ‘que margeia ou margina’ (Aurélio) (Brasil: 657 / 581; 
Portugal: 1 / 1) 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 

(modular PB + / PE +) → modulante: ‘1. modulador 2. Mús. em que há modulação’ (Aurélio) 
(Brasil: 2.600 / 3.160; Portugal: 741 / 4.970) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima (presente em ambos os 

países) modulador (Brasil: 40.900; Portugal: 2.960) demonstram a maior frequência desta 

última no PB, mas também se deve acrescentar que esta funciona igualmente como substantivo 
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‘circuito em que um sinal é modulado’ (Aurélio), o que sem dúvida se reflecte nos resultados 

da busca. 

 
(necrosar PB + / PE +) → necrosante8: ‘que necrosa’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 11.500 / 9.910; 
Portugal: 444 / 492) 
 Formação com frequência notável em ambos os países. 

 
(paulificar PB + / PE + br) → paulificante (br): ‘V. maçante (→que maça, enfada, aborrece, 
entedia); paulificador’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 246 / 550; Portugal: 1 / 0) 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. A formação equivalente 

paulificador só figura no PB. 

 

(perpassar PB + / PE +) → perpassante: ‘que perpassa’ (Aurélio) (Brasil: 727 / 312; Portugal: 1 / 

0) iAulete: Nota-se claramente a linha perpassante de sua tese. 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(pulsar PB + / PE +) → pulsante9: ‘V. pulsátil (→que pulsa; pulsador, pulsante)’ (Aurélio) (Brasil: 
71.000 / 87.000; Portugal: 2.340 / 1.880) 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. A formação equivalente 

pulsador só figura no PB. 

 
(ressecar PB + / PE +) → ressecante: ‘que resseca’ (Aurélio) (Brasil: 236 / 619; Portugal: 4 / 3) 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(ressumar PB + / PE +) → ressumante: ‘que ressuma, goteja’ (Aurélio) (Brasil: 602 / 246; 
Portugal: 18 / 14) iAulete: "Não dispensava agora, todos os dias, carne fresca e ressumante" 
(Henrique Galvão, Curica)  
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 
(revivificar PB + / PE +) → revivificante: ‘que revivifica; que torna mais cheio de vida; 
revivificador’ (iAulete) (Brasil: 555 / 206; Portugal: 40 / 72) 
 Os resultados da busca na Internet da formação sinónima (presente tanto no PB como 

no PE) revivificador (Brasil: 214; Portugal: 41) demonstram a maior frequência da formação 

revivificante em ambos os países. 

 
(vindicar PB + / PE +) → vindicante: ‘adj. s2g. vindicador’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 3.840 / 2.100; 
Portugal: 6 / 6) 

Os resultados da busca na Internet da formação sinónima (presente em ambos os 

países) vindicador (Brasil: 1.100; Portugal: 61) demonstram a sua maior frequência no PE. 

 

                                                 
8O adjectivo necrosante já figura no Priberam. 29/01/2011 
9O adjectivo pulsante já figura no Priberam. 29/01/2011 
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3.3.2.5. -(t)ório (1) 
 Segundo Cunha – Cintra (2005: 101), este sufixo significa ‘acção, pertinência’. Na 

recolha de Sandmann (1996: 66) encontram-se 4 formações com o sufixo -tório, das quais 3 já 

dicionarizadas10. 

 
(acautelar PB + / PE +) → acautelatório: ‘próprio para acautelar, para resguardar; preventivo’ 
(1914) (Brasil: 3.940 / 6.350; Portugal: 6 / 5) iAulete: ato acautelatório 
 Formação com frequência notável no PB e quase nula no PE.  

 
3.3.2.6. -vel (13) 
 Segundo Cunha – Cintra (2005: 101), este sufixo significa ‘possibilidade de praticar ou 

sofrer uma acção’. É um sufixo produtivo, aparece entre os sufixos disponíveis em Mateus – 

Brito – Duarte – Faria (2003: 967). Como se pode ler em Vilela (1994: 103) a base verbal 

destas formações pode ser prefixada (descapotável, previsível, etc.), e os derivados admitem a 

negação com in- (inacessível), apesar de existirem derivados negados sem a existência dos 

derivados positivos (infatigável, insaciável, etc.). A presença ou ausência das formações em 

-vel nos dicionários depende muito da decisão dos lexicógrafos como o observa Sandmann 

(1996: 66). Na sua recolha (1996: 65-66) figuram 9 formações com este sufixo, 6 das quais já 

dicionarizadas11.  

Na apresentação das formações recolhidas com o sufixo -vel limito-me aos dados 

básicos, porque em todos os casos existe no PE o verbo que lhes serve de base.    

 
(ac(c)ionar PB + / PE +) → ac(c)ionável: ‘que pode ser acionado’ (Aurélio) (Brasil: 70.500 / 
92.700; Portugal: 1.640 / 1.370) 
 
(aferir PB + / PE +) → aferível: ‘que pode ser aferido’ (1913) (Aurélio) (Brasil: 7.750 / 14.400; 
Portugal: 808 / 420) 
 
(almejar PB + / PE +) → almejável: ‘que pode ser almejado’ (Aurélio) (Brasil: 816 / 613; Portugal: 
45 / 39) iAulete: Nada mais almejável que a paz, mas que ela venha sem submissão ou supressão 
das liberdades. 
 
(apontar PB + / PE +) → apontável: ‘que pode ser apontado’ (Aurélio) (Brasil: 1.310 / 934; 
Portugal: 115 / 67) 
 
(dirimir PB + / PE +) → dirimível: ‘que se pode dirimir’ (Aurélio) (Brasil: 540 / 450; Portugal: 9 / 8) 
 
(fixar PB + / PE +) → fixável: ‘que se pode fixar’ (Aurélio) (Brasil: 77.700 / 118.000; Portugal: 
465 / 365) 

                                                 
10As 3 formações dicionarizadas são: contestatório, retaliatório e emancipatório.  
11As 6 formações dicionarizadas são as seguintes: degradável, descartável, gerenciável, pressentível, solucionável e 
suprimível.  
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(industrializar PB + / PE +) → industrializável: ‘que pode ser industrializado’ (Brasil: 3.620 / 
4.510; Portugal: 27 / 23) iAulete: matéria-prima industrializável 
 

(manipular PB + / PE +) → manipulável: ‘que pode ser manipulado’ (Aurélio) (Brasil: 14.800 / 
18.900; Portugal: 2.200 / 2.330) 
  
(manusear PB + / PE +) → manuseável: ‘que pode ser manuseado’ (Aurélio) (Brasil: 3.340 / 
5.740; Portugal: 603 / 1.750) 
 

(paliar PB + / PE +) → paliável: ‘que pode ser paliado’ (Aurélio) (Brasil: 403 / 383; Portugal: 1 / 0) 
  
(recambiar PB + / PE +) → recambiável: ‘que pode ser recambiado’ (Aurélio) (Brasil: 8.650 / 
9.150; Portugal: 7 / 4) 
 
(relacionar PB + / PE +) → relacionável: ‘que pode ser relacionado’ (iAulete) (Brasil: 1.780 / 
1.590; Portugal: 597 / 1.420) 
  
(relevar PB + / PE +) → relevável: ‘que se pode relevar ou perdoar’ (sXX) (Aurélio) (Brasil: 935 / 
1.260; Portugal: 74 / 68) 

 

3.3.2.7. Sumário 
Nesta secção as formações inequivocamente brasileiras foram as 50 seguintes: 

1. com -(d)iço: apespinhadiço; 

2. com -dor: abalador, achincalhador, aclarador, afligidor, agoniador, denegridor, 

dispersador, empacador, empinador, escorregador, incorporador, limitador, pichador, 

proseador, pulador, revitalizador, sapateador, torturador;  

3. com -ivo: eliminativo; 

4. com -nte: abeirante, amplificante, cegante, chocalhante, hipnotizante, iniciante, limitante, 

margeante, modulante, necrosante, perpassante, pulsante, ressecante, ressumante, 

revivificante, vindicante; 

5. com -(t)ório: acautelatório; 

6. com -vel: ac(c)ionável, aferível, almejável, apontável, dirimível, fixável, industrializável, 

manipulável, manuseável, paliável, recambiável, relacionável, relevável.  

No que diz respeito às formações criadas com os sufixos concorrentes e sinónimos -dor 

e -nte, no caso de ambos o seu número é 18. Das 18 formações recolhidas com o sufixo -dor, 

as seguintes 8 têm o seu par com o sufixo -nte no PB: achincalhador / achincalhante, 

denegridor / denegrinte, dispersador / dispersante, incorporador / incorporante, limitador / 

limitante, pulador / pulante, revitalizador / revitalizante e torturador / torturante. Das 18 

formações recolhidas com o sufixo -nte, as seguintes 9 têm o seu par com o sufixo -dor no PB: 

amplificante / amplificador, hipnotizante / hipnotizador, iniciante / iniciador, limitante / 
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limitador, modulante / modulador, paulificante / paulificador, pulsante / pulsador, 

revivificante / revivificador e vindicante / vindicador.  

As 7 formações seguintes, para além do Miniaurélio, só foram atestadas por um dos 

cinco dicionários do Brasil por mim consultados: empinador (Michaelis), revitalizador 

(iAulete), autopreservativo (Aurélio), eliminativo (Michaelis) hipnotizante (iAulete), 

revivificante (iAulete) e relacionável (iAulete).  

As formações desta secção que figuraram em mais de 1000 páginas de Portugal da 

Internet são as 12 seguintes: limitador, revitalizador, torturador, hipnotizante, iniciante, 

limitante, modulante, pulsante, ac(c)cionável, manipulável, manuseável e relacionável. 

Dos 53 adjectivos deverbais aqui reunidos apenas a formação autopreservativo surgiu 

em menos de 50 páginas brasileiras da Internet. 

A distribuição dos elementos desta secção segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 37 70% 

XV 1 2% 

XVII 1 2% 

XIX 2 4% 

XX 12 22% 

Total: 53 100% 

 
 Dos 16 elementos datados 12 itens (75%) são do século XX, o que corresponde às 

expectativas prévias. 

 Dois dos adjectivos deverbais aqui recolhidos como formações brasileiras, as 

formações necrosante e pulsante já figuram no Priberam.  
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3.4. Formação de verbos (67) 
 Neste subcapítulo apresento os verbos formados de substantivos e de adjectivos que 

surgiram na minha recolha, onde não há nenhum verbo formado de verbo.  

  Os sufixos formadores de verbos a partir de substantivos e adjectivos em Cunha – 

Cintra (2005: 101-102) são os seguintes: -ar, -ear, -ejar, -entar, -(i)ficar, -icar, -ilhar, -inhar, 

-iscar, -itar, -izar e -ecer. 

 Vilela (1994: 112-113) menciona como sufixos produtivos formadores de verbos de 

substantivos (e adjectivos) o sufixo -ar (o mais produtivo) e (em menor grau de produtividade) 

-ecer. Lembra igualmente, que na formação de verbos têm uma ocorrência frequente “os 

sufixos (-ar e -er) expandidos por meio dos chamados infixos” -ej + ar, -iz + ar, -ific + ar, etc.  

 Em Basílio – Martins (1996: 379-380), Basílio apresenta resumidamente a questão se 

os verbos denominais seriam casos de derivação ou conversão. Lembra que no português a 

forma verbal tem dois níveis de estruturação morfológica, o flexional e o derivacional. 

Relativamente à flexão, os verbos estruturam-se em duas camadas: os sufixos modo-temporais 

juntam-se ao tema verbal, formando assim uma nova base à qual se adicionam as desinências 

número-pessoais como por exemplo em (([canta]T ria)SMT m)DNP. Quanto à estruturação do tema, 

esta pertence à derivação, e os temas verbais podem ser simples ( [cheg-a]V ) ou estruturados 

em camadas ( [des [rato]S iz-a]V ).  Como exemplo controverso de análise ela menciona os 

verbos perfumar e desossar, onde o elemento -a envolvido na formação se encontra no limite 

entre o nível derivacional e o flexional. A autora propõe duas alternativas de análise onde se 

considera: a) que os verbos denominais são resultado duma conversão de substantivo em 

verbo, a qual ocasiona a adaptação morfológica da base à conjugação verbal, através da adição 

da vogal temática verbal; ou b) que os verbos denominais são resultado da adição do elemento 

derivacional -a(r), formador de verbos, que se junta a uma base substantiva. Segundo Basílio, a 

hipótese de conversão prevê o amoldar do substantivo à conjugação verbal e assim, a adição 

duma vogal temática verbal, só quando a base substantiva acaba em consoante ou em vogal 

não compatível com a conjugação verbal. O que se pode observar no entanto é que, mesmo 

quando as bases já apresentam uma vogal temática compatível com a conjugação verbal, ainda 

assim ocorre a adição de -a, como por exemplo em perfume/perfumar (e não *perfumer). Além 

disso, o tratamento por conversão não se estende a formas parassintéticas, como desossar, 

porque a base substantiva *desosso não é disponível, e os falantes de português parecem 

interpretar as formas como perfumar e desossar como derivadas respectivamente dos 

substantivos perfume e osso, o que significa que a relação entre perfume/perfumar, luta/lutar, 

etc., não é estruturalmente análoga a casos como velho/velho (adj./subst.), etc., de dupla 

vinculação categorial. Por fim, o elemento -a que entra na criação desses verbos não se limita à 
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conjugação do verbo, mas constitui o tema derivante para formações posteriores, e configura-

-se como constituinte do lexema verbal. Pelo acima dito, a autora adopta a hipótese de que os 

verbos denominais em português são formados por derivação, com o acréscimo do sufixo 

derivacional -a, e por isso a construção perfumar (sufixal) teria a estrutura seguinte:  

[ [ perfume]S a(R) ]V. 

Basílio (2008: 35) destaca que na formação de verbos por sufixação, os sufixos mais 

produtivos são -izar, -ar e -ear, que se podem juntar a substantivos e a adjectivos. 

Gomes – Cavacas (2004: 141) e Kehdi (2007: 18) consideram a terminação -ar ser um 

sufixo, e em Ilari – Basso (2006: 105) o sufixo -ar figura entre os sufixos produtivos.  

No meu trabalho considero que a terminação -ar é um sufixo. 

A tabela seguinte apresenta a distribuição dos elementos deste subcapítulo segundo o 

seu sufixo formador. 

Sufixo Itens Percentagem 

-ar 51 76% 

-ear 9 13,5% 

-ejar 1 1,5% 

-izar 6 9% 

Total: 67 100 
 
Na apresentação dos verbos dou a sua palavra base e menciono também as abreviações 

que os precedem no Miniaurélio. Dou a explicação das abreviações na primeira nota de 

rodapé1 desta secção.  

 
3.4.1. -ar (51)  
 Este é o sufixo mais produtivo na formação de verbos, o número elevado dos 

elementos da minha recolha assim formados confirma a sua produtividade. Na recolha de 

Sandmann (1996: 68-69) encontram-se 13 verbos em -ar, 4 dos quais já dicionarizados2. 

 
(acesso sm. PB + / PE +) → acessar: ‘v.t.d. Inform. estabelecer comunicação com um computador 
ou com um dispositivo a ele ligado, para obter informação ou usar certos recursos disponíveis’ (PE: 
br) (1962) (Brasil: 8.410.000 / 7.550.000; Portugal: 29.100 / 25.300) iAulete: acessar a internet  
 Embora nos dicionários de Portugal este verbo (proveniente da palavra inglesa access 

segundo o Houaiss) tenha a indicação de brasileirismo, como se vê pelos resultados das buscas 

na Internet, usa-se também no PE com uma frequência bastante elevada. O Priberam indica 

                                                 
1Explicações das abreviações usadas na apresentação dos verbos: v.t.: verbo transitivo; v.t.d.: verbo transitivo direto (t.d.: 
transitivo direto); v.t.d.i.: verbo transitivo direto e indirecto; v.int.: verbo intransitivo (int.: intransitivo); v.p.: verbo 
pronominal (p.: pronominal); v.t.c. : verbo transitivo circunstancial; v.t.d.c.: verbo transitivo direto e circunstancial; Edit.: 
editoração; Fam.: familiar; Gal.: galicismo; Gír.: gíria; Inform.: informática; Fís.: física. 
2Os 4 verbos dicionarizados são: cisalhar, coreografar, direcionar e esnobar. 
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como seu sinónimo o verbo aceder, cuja busca na Internet (Brasil: 68.100; Portugal: 

1.140.000)3 mostra que este último é muito mais usado em Portugal. 

 
(alcagüete s2g. PB + / PE + br) → alcagüetar4 (br): ‘v.t.d. Gír. delatar’ (Brasil: 422 / 563; 
Portugal: 3 / 2) iAulete: Alcagüetou o próprio cúmplice à polícia. 
 O substantivo alcaguete aparece nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, e pelos resultados da sua busca na Internet (Brasil: 3.560; Portugal: 87) também 

se vê que é pouco usado no PE, o que pode justificar a presença quase nula nas páginas de 

Portugal do verbo formado a partir dele.  

 
(*aluniss-(agem)) sf. PB + / PE -) → alunissar5: ‘v.int. pousar na Lua (astronave)’ (Brasil: 892 / 
693; Portugal: 7 / 3) 

 No PE o verbo equivalente é alunar (presente no Houaiss, com a datação de c1960), 

cuja busca na Internet (Brasil: 1.240; Portugal: 102) confirma a sua maior frequência em 

ambos os países. 

 
(*ameriss-(agem)) sf.  PB + / PE -) → amerissar: ‘v.int. Gal. pousar (o hidroavão)’ (PE: br) (1922) 
(Brasil: 622 / 800; Portugal: 6 / 5) 
 O verbo equivalente no PE é amarar, cuja busca na Internet (Brasil: 5.650; Portugal: 

4.710) indica que é mais frequente também no PB. 

 
(assunto sm. PB + / PE +) → assuntar (br): ‘v.t.d. 1. prestar atenção a 2. meditar, ponderar 3. int. 
escutar ou olhar; observar’ (PE: br) (1872) (Brasil: 2.570 / 7.840; Portugal: 317 / 239) iAulete: (1) 
Não se deve assuntar (para) conversas alheias. Pela janela, assuntava os/ para os vizinhos. (2) 
Ficou assuntando no que lhe contaram. (3) Andava pelos cantos assuntando.  
 Este verbo figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, mesmo 

assim, segundo os resultados das buscas na Internet, tem uma certa frequência também no PE. 

                                                 
3As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ar foram efectuadas a 24/08/2010.  
4Villar 1989, 163, delatar, bufar, assoprar. 
5Relativamente à formação dos verbos alunissar, amerissar (amerrissar) e aterrissar podem ler-se as informações 
seguintes nos dicionários do Brasil por mim consultados: alunissar – 1. Vocábulo deduzido de alunissagem (Aurélio); 2. 
a- + lua sob a f. rad. lun- + -issar, segundo o modelo de aterrissar; ver lu(c)- e alunizar (Houaiss); 3. (a1+lat 
luna+(aterr)issar) (Michaelis); 4. Voc. deduzido de alunissagem (do v.fr. alunir + -age, seg. a morfologia fr.), por anal. 
com aterrissar, assim tb. formado. (iAulete); amerissar – 1. Do francês amerrir [Amarar, a boa forma, quase não é usada 
no Brasil.] /o verbo aparece só com um r/ (Aurélio); 2. a.) ver em amerrissar, b.) fr. amerrir (1910) 'pousar o hidro-
avião', p.ana. com aterrissar, ocorrem as f. amerrisar ou amerissar; segundo AGC, rad. tirado de amerriss(agem) + -ar, 
do fr. amerrisage (1939) 'ação de amerrisar' (Houaiss); 3. (a1+fr mer+(aterr)issar) (Michaelis); 4. a.) v. intr. || (gal.) V. 
Amaram. b.) v. intr. || (gal.) V. amarar1. (iAulete); aterrissar – 1. Do francês atterrisser [Aterrar, melhor forma, é pouco 
usada no Brasil.] (Aurélio); 2. segundo Nascentes, calcado sobre aterrissagem, superpôs-se a aterrar, em virtude da 
homonímia com acp. 'encher de terra' deste mesmo verbo; ver terr- (Houaiss); 3. (fr atterrisser) (Michaelis); 4. Voc. 
deduzido de aterrissagem (< fr. atterrissage < vfr. aterrir + -age). Sin. ger.: aterrizar. (iAulete) Considerando estas 
informações apresento os 3 verbos em questão aqui, entre os que se formaram com o sufixo -ar. A terminação -issar não 
é um sufixo, as formações – para além destes (3 + 1) verbos – onde aparece esta terminação são (segundo o Houaiss) as 8 
seguintes: compromissar (compromisso + -ar), encomissar (en- + comisso + -ar), enremissar (en- + remissa + -ar), 
glissar (fr. glisser), inspissar (lat. inspīssō, āre), missar (missa + -ar), plissar (fr. plisser) e trissar (trisso + -ar). 
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(*aterriss-(agem)) sf. PB + / PE -) → aterrissar6: ‘v.int. descer à terra (avião, helicóptero)’ (PE: br) 
(1938) (Brasil: 34.600 / 37.700; Portugal: 427 / 471) iAulete: Depois de três horas de viagem 
aterrissamos (em Brasília). 
 O verbo equivalente no PE é aterrar, cuja busca na Internet (Brasil: 19.200; Portugal: 

160.000) demonstra bem essa diferença. 

 
(azinhavre sm. PB + / PE +) → azinhavrar: ‘v.t.d., int. e p. cobrir(-se) de azinhavre’ (PE: br) 
(Brasil: 336 / 563; Portugal: 1 / 5) iAulete: A umidade azinhavrou as canecas de cobre. A jarra 
azinhavrou -se. 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(bagunça sf. PB + / PE + br) → bagunçar (br): ‘v.t.d. e int. Gír. promover bagunça ou desordem 
(em)’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 34.800 / 35.400; Portugal: 1.780 / 1.350) iAulete: Bagunçou as 
gavetas à procura da chave.  
 O substantivo bagunça (na acepção de ‘desordem’) também aparece nos dicionários de 

Portugal com a indicação de brasileirismo, e pelos resultados da sua busca na Internet (Brasil: 

309.000; Portugal: 5.950) vê-se que é bastante usado no PE, o que pode justificar a frequência 

notável do verbo bagunçar nas páginas de Portugal.  

 

(besta sf. PB + / PE +) → bestar: ‘v.int. 1. fazer ou dizer asneira(s) 2. vaguear, vagabundear’ (PE: 

br) (1899) (Brasil: 1.500 / 1.620; Portugal: 116 / 446) iAulete: (2) Resolveu sair para bestar um 

pouco. 
 Formação com reduzida mas crescente frequência em ambos os países. 

 
(bipe sm. PB + / PE +) → bipar: ‘v.t.d. contatar (alguém) por meio de bipe’ (Brasil: 3.150 / 2.610; 

Portugal: 641 / 1.010) iAulete: Peça-lhe que bipe o dentista. 

 Embora este verbo não figure nos dicionários de Portugal, como se pode ver pelos 

resultados das buscas na Internet, tem uma frequência notável e crescente no PE. 

 
(blefe sm. PB + / PE + br) → blefar: ‘v.int. 1. iludir no jogo, apostando e/ou agindo como se 
tivesse boas cartas 2. esconder uma situação precária 3. t.d. enganar, lograr’ (PE: br) (a1928) 
(Brasil: 48.500 / 29.200; Portugal: 113 / 347) iAulete: (1) Ele blefa muito no pôquer. (3) O 
assaltante blefou a segurança do hotel e fugiu.  
 O substantivo blefe7 também aparece nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, e segundo os resultados da sua busca na Internet (Brasil: 21.000; Portugal: 281) 

é bastante usado no PE, o que pode justificar a frequência crescente do verbo blefar nas 

páginas de Portugal da Internet.  

 

                                                 
6Villar 1989, 168, aterrar. 
7Segundo o Houaiss: substantivo masculino, do inglês bluff, com a datação de 1899. 
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(capenga s2g. PB + / PE + br) → capengar (br): ‘v.int. 1. V. coxear 2. pender para um dos lados’ 
(PE: br) (1899) (Brasil: 1.070 / 2.920; Portugal: 31 / 34) iAulete: (1) Passou a capengar depois do 
acidente. 
 O substantivo capenga também aparece nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, e os resultados da sua busca na Internet (Brasil: 26.900; Portugal: 251) 

demonstram que é mais usado no PE do que o verbo capengar.  

 
(capim sm. PB + / PE +) → capinar8 (br): ‘v.t.d. limpar (uma plantação, um terreno) de capim ou 
ervas’ (PE: br) (1836) (Brasil: 9.330 / 25.500; Portugal: 553 / 513) iAulete: Capinaram o milharal. 
 Este verbo figura nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, mas 

segundo os resultados das buscas na Internet tem uma frequência notável no PE. 

 
(chaleira sf. PB + / PE +) → chaleirar (br): ‘v.t.d. adular, bajular’ (PE: br) (Brasil: 1.030 / 688; 

Portugal: 4 / 9) iAulete: O funcionário ficava chaleirando os diretores para conseguir vantagens. 

 O verbo criou-se da acepção ‘adulador, bajulador’ do substantivo chaleira (Houaiss). É 

uma formação com frequência reduzida nas páginas brasileiras da Internet e mínima nas de 

Portugal. 

 
(conflito sm. PB + / PE +) → conflitar: ‘v.t.i. e int. estar em oposição, discordância ou em conflito’ 
(sXX) (Brasil: 47.700 / 44.700; Portugal: 199 / 102) iAulete: "Essa argumentação conflita com as 
propostas do setor alcooleiro para resolver sua crise." (FolhaSP, 23.11.1999) 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(copidesque sm. PB + / PE +) → copidescar: ‘v.t.d. fazer o trabalho de copidesque’ (sXX) (Brasil: 
1.200 / 818; Portugal: 8 / 6) iAulete: Trabalha copidescando artigos de jornal. Copidescou o livro 
que o pai escreveu. 
 O substantivo copidesque9, de origem inglesa (significando segundo o DLPC: 1. como 

s.m.: 1. preparação final de um texto destinado a ser publicado; 2. sector dum jornal onde é 

feito esse trabalho; 2. como s.m. e f.: pessoa que prepara o texto final destinado a publicação), 

segundo os resultados da sua busca na Internet (Brasil: 20.600; Portugal: 169), parece ser mais 

usado no PE que o verbo copidescar.  

 

(curra sf. PB + / PE + br) → currar (br): ‘v.t.d. Gír. praticar curra contra’ (PE: br) (Brasil: 1.470 / 
1.580; Portugal: 104 / 309) 
 A própria significação do substantivo curra ‘violação sexual de uma pessoa, com a 

cumplicidade de outra(s); estupro’ (Houaiss) explica a frequência reduzida deste verbo em 

ambos os países. 

                                                 
8Villar 1989, 187, 1 mondar, sachar, limpar (o solo) do capim (erva) 2 cavar, lerpar, dar o salto. 
9Segundo o Houaiss: substantivo masculino, do inglês copy desk, com a datação de 1921. No DLPC a palavra inglesa 
aparece sob a forma de copydesk. 
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(dedo sm. PB + / PE +) → dedar10 (br): ‘v.t.d. Gír. delatar’ (Brasil: 7.110 / 3.320; Portugal: 141 / 
142) iAulete: td. : Ele disse que não gosta de dedar ninguém. int. : Durante o interrogatório, 
queriam que ele dedasse, que dissesse o nome dos envolvidos. 
 Na origem deste verbo encontra-se o substantivo dedo-duro ‘que ou aquele que delata; 

delator, denunciante’ (Houaiss) de que resultou o verbo dedurar. Este verbo sofreu um 

encurtamento e deu dedar. É uma formação com frequência reduzida em ambos os países. 

 
(deflação sf. PB + / PE +) → deflacionar: ‘v.t.d. produzir ou efetuar deflação em; desinflacionar’ 
(1975) (Brasil: 1.990 / 3.350; Portugal: 177 / 463) iAulete: A recessão deflacionou a economia do país. 
 O alomorfe -ão do substantivo foi substituído por -on- (como em balão: balonista e 

baloneiro) .Formação com frequência reduzida mas crescente em ambos os países. 

 
(diagrama sm. PB + / PE +) → diagramar11: ‘v.t.d. 1. Edit. determinar a disposição de (os espaços 
a serem ocupados pelo texto, ilustração, etc., de livro, jornal, etc.) 2. dispor, de acordo com 
estrutura predeterminada, o que vai ser impresso’ (1975) (Brasil: 9.860 / 7.610; Portugal: 79 / 63) 
iAulete: Diagramar um livro / um jornal. 
 Formação com frequência notável no PB e mínima no PE. 

 
(envelope sm. PB + / PE +) → envelopar (br): ‘v.t.d. meter em envelope(s)’ (PE: br) (1961) 
(Brasil: 37.700 / 37.800; Portugal: 10.400 / 1.860) iAulete: Envelopou as contas de gás. 
 Embora este verbo figure nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo, 

segundo os resultados das buscas na Internet tem um uso notável no PE também. 

 
(esnobe adj. PB + / PE + br) → esnobar: ‘1. v.t.d. tratar com desprezo 2. int. proceder como 
esnobe’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 12.100 / 10.700; Portugal: 248 / 156) iAulete: (1) Esnobou a antiga 
amiga. (2) Depois de ganhar na loteria, vive esnobando.  
 Este verbo tem uma frequência notável no PB e reduzida no PE.  

 
(espinafre sm. PB + / PE +) → espinafrar (br): ‘v.t.d. Gír. repreender ou criticar com dureza’ (PE: 
br) (Brasil: 7.980 / 6.880; Portugal: 94 / 60) iAulete: A imprensa espinafrou o técnico da seleção. 

 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 
(fa(c)tor sm. PB + / PE +) → fa(c)torar: ‘v.t.d. decompor (um número) em todos os seus fatores’ 
(sXX) (Brasil: 9.750 / 7.290; Portugal: 46 / 49) 
 No PE, o verbo com o mesmo sentido é factorizar (formação ausente dos dicionários 

brasileiros), cuja busca na Internet (Brasil: 140; Portugal: 422)12 demonstra a sua maior difusão 

em Portugal. 

 

                                                 
10Villar 1989, 202, m.q. dedurar (202), delatar, indigitar, denunciar; bufar, assoprar. 
11O verbo diagramar já figura no Priberam. 29/01/2011.  
12Busca de 24/08/2010.  
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(flúor sm. PB + / PE +) →  fluorar: ‘v.t.d. 1. adicionar flúor a 2. P.ext. adicionar fluoreto a [A água 
é fluorada com fluoreto, e não com flúor.]’ (Brasil: 579 / 216; Portugal: 4 / 2) 
 Esta palavra é um termo técnico da química, o que pode explicar a sua baixa frequência 

no PB e quase nula no PE. 

 
(fumaça sf. PB + / PE +) → fumaçar: ‘1. v.t.d. encher de fumaça 2. int. lançar fumaça; fumegar’ 
(Brasil: 4.420 / 3.950; Portugal: 6 / 6) iAulete: (1) A inocente fogueira fumaçou toda a casa. (2) A 
máquina está fumaçando. 
 Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(garimpo sm. PB + / PE + br) → garimpar (br): ‘1. v.int. exercer o ofício de garimpeiro 2. t.d. 
procurar (metal precioso) 3. P.ext. procurar como que em garimpo 4. Fig. selecionar reunindo’ (PE: 
br) (1890) (Brasil: 43.000 / 44.100; Portugal: 671 / 713) iAulete: (2) A turma garimpava ouro. (3) 
Garimpava palavras pouco usuais nos dicionários. (4) Garimpava bons jogadores de futebol em 
campos do interior. 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 
(garoa sf. PB + / PE + br) → garoar (br): ‘v.int. cair garoa’ (PE: br) (1890) (Brasil: 6.060 / 4.790; 
Portugal: 36 / 40) iAulete: Começou a garoar ainda cedo. 
 O equivalente do substantivo garoa no PE é chuvisca, e o respectivo verbo é chuviscar, 

cuja busca na Internet (Brasil: 1.360; Portugal: 1.840) prova esta diferença.    

 

(grilo sm. PB + / PE +) → grilar13 (br): ‘v.t.d., int. e p. Fam. preocupar(-se); amolar(-se), chatear(-
-se)’ (sXX) (Brasil: 13.400 / 11.300; Portugal: 1.350 / 951) iAulete: A notícia grilou todo mundo. 
 O substantivo grilo no PB tem também o sentido de ‘inquietude, preocupação, 

desassossego’ (Houaiss). 

 

(hachura sf. PB + / PE -) → hachurar: ‘v.t.d. traçar hachura(s) em’ (sXX) (Brasil: 2.210 / 2.110; 
Portugal: 2 / 1) iAulete: hachurar a madeira 
 O substantivo hachura14 não figura nos dicionários de Portugal, mas os resultados da 

sua busca na Internet (Brasil: 5.480; Portugal: 696) demonstram que é mais usado em ambos 

os países do que o verbo hachurar.  

 

(ímã sm. PB + / PE + br) → imantar: ‘v.t.d. comunicar a (um metal) a propriedade do ímã; 
magnetizar, imanizar’ (PE: br) (a1958) (Brasil: 2.430 / 4.430; Portugal: 59 / 62) 
 O verbo sinónimo magnetizar (datado de 1836 no Houaiss), segundo a busca na 

Internet (Brasil: 11.600; Portugal: 338)15 é mais usado em ambos os países. 

 

                                                 
13Villar 1989, 231, 1. maçar, chatear 2. preocupar, despertar, suspeitar, inquietar, impressionar 3. embirrar, cismar 4. 
conturbar, estragar. 
14Segundo o Houaiss: substantivo feminino, do francês hachure, datado de 1958, com o significado de ‘traçado de linhas 
finas, paralelas e muito próximas umas das outras, que se utiliza em desenho ou em gravura para produzir efeito de 
sombra ou meio-tom’. 
15Busca de 25/08/2010.  
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(incursão sf. PB + / PE +) → incursionar: ‘v.t.c. penetrar em (território, área, etc.)’ (Brasil: 5.420 / 
16.000; Portugal: 215 / 118) iAulete: Incursionaram tranquilamente pela cidade. É um pintor que 
incursiona também pela cerâmica. 
 O alomorfe -ão do substantivo foi substituído por -on- (como em balão: balonista ou 

baloneiro). Este verbo tem uma frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 
(interfone sm. PB + / PE +) → interfonar: ‘v.t.d.i. comunicar-se por meio de interfone’ (sXX) 
(Brasil: 5.770 / 4.090; Portugal: 54 / 32) iAulete: Interfonou para a inquilina. 
 A formação interfone ‘sm. aparelho eletracústico utilizado para a comunicação entre 

salas, escritórios, a portaria de um prédio e os respectivos apartamentos, etc., e que consta de 

microfone e pequeno alto-falante’ (Aurélio)  figura no DLPC, mas o respectivo verbo não, o 

que se vê também pelos resultados das buscas na Internet.   

 
(jibóia sf. PB + / PE +) → jiboiar16 (br): ‘v.int. e t.d. digerir em repouso refeição farta’ (Brasil: 
1.240 / 962; Portugal: 186 / 520) iAulete: Passou a tarde deitado, jiboiando o almoço. 
 Formação com frequência reduzida no PB e crescente no PE. 

 
(mald(oso) adj. PB + / PE +) → maldar: ‘1. v.t.d. conceber um mau juízo sobre 2. t.i. e int. fazer 
mau juízo’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 600 / 508; Portugal: 9 / 107) iAulete: (1) Não maldei o que ele 
disse. (2) Há pessoas que nunca maldam. 
 Formação com frequência mínima em ambos os países. 

 
(maneira sf. PB + / PE +) → maneirar (br): ‘Gír. 1. v.t.d remediar ou resolver (problema, 
dificuldade, etc.) 2. int. diminuir de intensidade; abrandar 3. agir com tato, prudência’ (sXX) 
(Brasil: 13.500 / 11.600; Portugal: 312 / 222) iAulete: (2) Você precisa maneirar seu linguajar. O 
técnico maneirou nos treinos. Maneire um pouco com suas exigências. O calor hoje maneirou. 

Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(mobília sf. PB + / PE +) → mobiliar17 (br): ‘v.t.d. guarnecer de mobília’ (PE: br) (1836) (Brasil: 

23.600 / 22.300; Portugal: 3.390 / 1.650) iAulete: Mobiliaram a sala com móveis requintados. 
 No PE usa-se a formação mobilar, cuja busca na Internet (Brasil: 18.400; Portugal: 

3.820)18 confirma esta diferença. 

 
(moquém sm. PB + / PE + br) → moquear (br): ‘v.t.d. secar ou assar (carne ou peixe) no moquém’ 
(PE: br) (1763) (Brasil: 1.170 / 958; Portugal: 10 / 34) 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 
 

                                                 
16O verbo jiboiar já figura no Priberam (sem a indicação de brasileirismo). 29/01/2011.  
17Villar 1989, 253, observação: na área do Rio de Janeiro, a tendência é acentuar intensivamente a sílaba bi nas formas 
rizotónicas (mobílio, mobílias, mobília, etc.), o que veio a gerar a forma mobilhar, que, por assim dizer, torna regular o 
verbo. 
18Busca de 25/08/2010.   
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(nuança sf. PB + / PE -) → nuançar: ‘v.t.d. matizar’ (Brasil: 927 / 1.540; Portugal: 9 / 7) 
O substantivo nuança19 não figura nos dicionários de Portugal, mas aparece lá a forma 

francesa (nuance como substantivo feminino). A busca na Internet do substantivo nuança 

(Brasil: 9.750; Portugal: 211) demonstra que é mais usado no PB do que o verbo nuançar, e 

comparando com a forma nuance (Portugal: 17.800) é muito menos usado no PE do que esta 

última.  

 
(peru sm. PB + / PE +) → peruar20 (br): ‘v.int. observar um jogo, palpitando’ (PE: br) (sXX) 
(Brasil: 600 / 1.440; Portugal: 19 / 24) iAulete: Ela ficou perto da mesa de pôquer, só peruando. 
 O substantivo peru (na sua 5ª acepção no Houaiss) significa ‘observador importuno, 

intrometido, especialmente em jogos de carta’, e é com base neste sentido que se criou este 

verbo, cuja frequência mínima no PE indica que se trata duma formação brasileira. 

 
(piche sm. PB + / PE +) →  pichar21 (br): ‘v.t.d. 1. aplicar piche em 2. Gír. criticar asperamente 3. 
Gír. grafitar’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 18.400 / 24.500; Portugal: 233 / 241) iAulete: (2) pichar um 
filme, pichar um político (3) Picharam toda a parede. 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(pinico sm PB + / PE -) → pinicar (br): ‘v.t.d. 1. picar 2. beliscar’ (PE: br) (Brasil: 5.220 / 4.560; 
Portugal: 36 / 37) iAulete: (1) Queixou-se de que a calça de lã estava pinicando suas pernas. (2) A 
professora pinicou o aluno desatento. 
 O substantivo pinico ‘ponta aguda, bico’ (Houaiss) não figura nos dicionários de 

Portugal, o que também poderá explicar a frequência mínima deste verbo no PE. 

 

(pipoca sf. PB + / PE +) → pipocar (br): ‘v.int. estalar como pipoca; espocar’ (PE: br) (1878) 

(Brasil: 27.800 / 33.700; Portugal: 269 / 206) iAulete: As metralhadoras pipocavam. 
 No Houaiss, a 3ª acepção desse verbo é ‘aparecer repentinamente’, e é provavelmente 

neste sentido que esta formação tem uma frequência notável no PB, mas no PE a sua 

frequência é reduzida.  

 

(ranzinza adj. PB + / PE + br) → ranzinzar (br): ‘v.int. mostrar-se ranzinza’ (sXX) (Brasil: 620 / 
271; Portugal: 1 / 6) 
 A busca na Internet do adjectivo ranzinza ‘diz-se de pessoa mal-humorada, irritadiça, 

implicante’ (Brasil: 20.400; Portugal: 237) confirma a diferença no uso dos dois países. O 

verbo dele derivado tem uma frequência mínima no PB e quase nula no PE. 

 

                                                 
19Segundo o Houaiss: substantivo feminino, do francês nuance, com a datação de 1833.  
20Villar 1989, 269, 1 observar, catrapiscar, rondar pelo sítio para ver se consegue algo que está a desejar 2 fazer de mirão 
no jogo dos outros. 
21Villar 1989, 270, 1 borrar muros e paredes (com dizeres políticos ou outros) 2 criticar ou dizer mal de alguém ou de 
algo. 
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(sapeca adj. PB + / PE +) → sapecar (br): ‘v.t.d. chamuscar, crestar 2. Pop. surrar’ (PE: br) (1899-
sXX) (Brasil: 2.520 / 9.540; Portugal: 70 / 103) iAulete: (1) O fogo sapecou seus cabelos. (2) 
Sapecara o garoto atrevido. 
 No Houaiss a forma sapeca tem três entradas homónimas diferentes, e na terceira (adj. 

e s2g.) pode ler-se: ‘1 diz-se de pessoa assanhada, buliçosa, irrequieta 2 que ou quem é 

brejeiro, extrovertido 3 que ou quem é leviano, saliente, namorador’. O verbo tem igualmente 

duas entradas homónimas, e na segunda aparecem os significados seguintes: ‘1 namorar muito 

2 andar na farra; divertir-se 3 mostrar-se muito sapeca, buliçoso, irrequieto 4 aplicar de modo 

rápido e inesperado 5 dizer repentinamente, de chofre’. Os resultados da busca deixam crer que 

nos casos recolhidos se trata deste segundo verbo. 

 

(tocaia sf. PB + / PE + br) → tocaiar (br): ‘v.t.d. 1. emboscar-se para agredir ou matar (inimigo ou 
caça) 2. espreitar, vigiar’ (PE: br) (1899) (Brasil: 2.100 / 1.630; Portugal: 6 / 28) 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 

(transa sf. PB + / PE + br) → transar22 (br) (za): ‘Gír. 1. v.t.d. fazer transa a respeito de; combinar, 
ajustar, tramar 2. t.i. e int. ter transa (com alguém) ’ (PE: br) (1365) (Brasil: 350.000 / 293.000; 
Portugal: 8.570 / 8.450) iAulete: (1) Transamos o encontro para as nove da noite. (2) Ele queria 
transar com a namorada. 
 O próprio sentido do substantivo transa ‘Gír. palavra-ônibus que traduz ideias de: 

entendimento, combinação, acordo, pacto, ligação, trama, conluio, relação amorosa, etc.;  

transacção’ (Miniaurélio) pode explicar a frequência elevada no PB e notável no PE do verbo 

dele derivado. 

 

(xereta adj. s2g. PB + / PE + br) → xeretar (br): ‘v.t.d. e int. Pop. bisbilhotar, mexericar’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: 8.390 / 14.600; Portugal: 205 / 162) iAulete: Vive xeretando a conversa alheia. 
 A forma xereta significa ‘1 que ou quem participa de forma invasiva ou inadequada na 

vida alheia ou em assuntos particulares; bisbilhoteiro, intrometido 2 bajulador’ (Houaiss). O 

verbo tem uma frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(xerox s2g. PB + / PE -) →  xerocar: ‘v.t.d. V. xeroxar’ (PE: br) (c1975) (Brasil: 15.300 / 14.100; 

Portugal: 1.700 / 1.710) iAulete: Xerocou a certidão de nascimento. 
 O equivalente deste verbo no PE é fotocopiar (Brasil: 4.360; Portugal: 2.500) cuja 

frequência no PB é reduzida.  

 

(xerox s2g. PB + / PE -) →  xeroxar: ‘v.t.d. reproduzir por xerox; xerocar, xerocopiar’ (c1975) 
(Brasil: 120 / 303; Portugal: 1 / 1) 

O Houaiss informa que esta formação é menos usada do que a anterior, e isso 

confirma-se pela sua frequência nas páginas da Internet. 

                                                 
22Villar 1989, 299, 1 combinar, pactuar 2 tramar, urdir 3 vender, transacionar; trocar 4 gostar de, interessar-se por 5 usar, 
exibir 6 arranjar; exercitar 7 relacionar-se com, gostar de 8 ter transa; namorar, copular 9 vestir-se; adornar-se; exibir-se. 
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(zero sm. PB + / PE +) → zerar: ‘v.t.d. 1. reduzir (conta bancária, etc.) a zero 2. saldar, liquidar’ 
(Brasil: 261.000 / 249.000; Portugal: 2.140 / 2.530) iAulete: (1) Gostaríamos que a taxa de 
analfabetismo zerasse. A súbita queda da temperatura zerou nosso estoque de casacos. 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 
3.4.2. -ear (9) 
 Sobre este sufixo Vilela (1994: 115) observa que nele (infixo -e- + sufixo verbal -ar) se 

combina a expressão de ‘frequentativo’ e ‘durativo’. Basílio (2008: 36) nota que as formações 

com -ear podem indicar aspecto iterativo, e também podem funcionar como alternativas 

fonológicas para as formações em -ar.  

 
(aspa(s) sf. PB + / PE +) → aspear: ‘v.t.d. pôr entre aspas’ (Brasil: 1.670 / 1.770; Portugal: 5 / 5) 

iAulete: Aspeou a citação de Balzac. 
 No PE existe apenas a forma aspar, cuja busca na Internet (Brasil: 11.400; Portugal: 

666)23 indica que é mais frequente no PB também. 

 
(bronca sf. PB + / PE +) → bronquear: ‘v.t.i. e int. Gír. dar bronca (em)’ (Brasil: 6.280 / 4.260; 
Portugal: 10 / 69) iAulete: Bronqueia com todos por causa do barulho. 

A busca na Internet da expressão deu bronca (Brasil: 10.100; Portugal: 551) atesta que 

é mais frequente que o verbo em ambos os países. 

 
(charque sm. PB + / PE + br) → charquear (br): ‘v.t.d. preparar o charque’ (PE: br) (1858) (Brasil: 
287 / 848; Portugal: 9 / 10) iAulete: charquear a carne 

O charque ‘carne bovina cortada em mantas, salgada e seca ao sol ou por processos 

afins; carne-seca, jabá’ (Houaiss) é uma especialidade brasileira o que explica a frequência 

reduzida deste verbo no PB e mínima no PE. 

 
(escâner sm. PB + / PE -) →  escanear: ‘v.t.d. Inform. digitalizar (texto, imagem, etc.) por meio de 
scanner’ (d1964) (Brasil: 54.700 / 51.000; Portugal: 2.170 / 403) iAulete: escanear uma foto/ um 
documento 
 Esta formação tem uma frequência notável no PB e reduzida no PE. O substantivo de 

base deste verbo, ou seja o nome do aparelho no PB (segundo os dicionários brasileiros) é 

escâner24 (Brasil: 66.200; Portugal: 50), e no PE usa-se a palavra inglesa scanner (Brasil: 

381.000; Portugal: 68.800). Porém, os resultados das buscas demonstram que a forma inglesa é 

mais difundida em ambos os países.  

 
 
 
 
 

                                                 
23As buscas complementares relativas às formações com o sufixo -ear foram efectuadas a 25/08/2010.  
24Segundo o Houaiss: substantivo masculino, da palavra inglesa scanner, com a datação de 1964.  
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(ginete sm. PB + / PE +) → ginetear: ‘1. v.int. corcovear (o cavalo) 2. t.d. fazer (o animal) 
corcovear’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.810 / 1.890; Portugal: 1 / 3) 
 No Houaiss a 1ª acepção deste verbo é ‘cavalgar bem, com elegância’, e é também 

neste sentido que o verbo (indicado como brasileirismo) aparece no Priberam. Dado o seu 

significado compreende-se a sua frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 

(grampo sm. PB + / PE +) → grampear: ‘v.t.d. 1. prender com grampo(s) 2. (br) aplicar grampo 
em (telefone) 3. (br) grampear o telefone de (alguém, instituição, local, etc.)’ (PE: br) (1954) 

(Brasil: 44.500 / 51.100; Portugal: 209 / 190) iAulete: (1) Grampeou as folhas manuscritas e as 
entregou à secretária (3) Grampearam o telefone do senador. A quadrilha grampeava as 
empresas nas quais iriam aplicar o golpe. 

Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 
(punga sf. PB + / PE + br) → punguear25 (br): ‘v.t.d. Gír. furtar (carteira, jóias, dinheiro, etc.) de 
alguém em lugar de grande aglomeração’ (Brasil: 965 / 613; Portugal: 1 / 1) 

O substantivo punga, segundo o Houaiss, pode significar ‘sf. 1. arte ou característica de 

punguista 2. furto praticado com destreza s2g. 3. batedor de carteiras; punguista, trombadinha, 

carteirista 4. a vítima do furto praticado pelo punguista 5. o produto desse furto’.  O verbo 

punguear tem uma frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(taco sm. PB + / PE +) → taquear (br): ‘v.t.d. revestir (o piso) de tacos’ (sXX) (Brasil: 258 / 768; 
Portugal: 6 / 9) iAulete: Taqueou todo o apartamento. 

Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 

(zona sf. PB + / PE +) → zonear: ‘v.t.d. 1. dividir por zonas 2. (br) Gír. fazer zona (‘confusão’) em 
3. int. (br) Gír. fazer zona (‘confusão’)’ (Brasil: 14.500 / 9.050; Portugal: 43 / 26) iAulete: (1) 
Zoneou suas terras. (2) O grupo zoneou a festa. 

Formação com frequência notável no PB e mínima no PE 

 
3.4.3. -ejar (1) 

Vilela (1994: 115) menciona sobre este sufixo que nele (infixo -ej- + sufixo verbal -ar) 

igualmente se combina a expressão de ‘frequentativo’ e ‘durativo’.  

 

(plano sm. PB + / PE +) → planejar26: ‘v.t.d. 1. fazer o plano ou a planta de; projetar, traçar 2. 

tencionar projetar 3. elaborar um plano de’ (PE: br) (1862) (Brasil: 1.640.000 / 1.610.000; 

Portugal: 5.060 / 4.990) (iAulete: (1) planejar um hotel/uma estante/um parque (2) Planejou ir ao 

cinema à tarde. (3) planejar uma fuga/uma excursão/uma visita 
 O equivalente deste verbo no PE é planear, como os resultados da busca na Internet 

também o reforçam (Brasil: 8.110; Portugal: 90.100)27. 

                                                 
25Villar 1989, 277, m.q. pungar (277) furtar (carteira de dinheiro, jóias e afins) em aglomerações, na rua etc. 
26Villar 1989, 272, planear. 
27Busca de 25/08/2010.  
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3.4.4. -izar (6) 
 Vilela (1994: 113-115) observa que este sufixo se junta a substantivos e a adjectivos. 

Este sufixo, como o observa Basílio (2008: 35), é mais frequente na formação de verbos 

deadjectivais. Usa-se na terminologia académica e técnica, e os verbos assim formados 

representam mudança de estado. Sandmann (1996: 71) nota que a semântica das formações 

verbais com este sufixo (X-izar) pode ser interpretada como ‘transformar em X, tornar(-se) em 

X’ e também ‘adaptar a X’.  

Na recolha de Sandmann (1996: 70-71), encontram-se 11 verbos formados com o 

sufixo -izar (esses não são diferenciados segundo a sua base, que são ou substantivos ou 

adjectivos), 7 dos quais são dicionarizados28.  

 
(dólar sm. PB + / PE +) → dolarizar: ‘v.t.d. introduzir a dolarização em’ (c1970) (Brasil: 6.410 / 
2.750; Portugal: 31 / 31) iAulete: As financeiras dolarizam os valores de imóveis. 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 

(integral adj. PB + / PE +) → integralizar: ‘v.t.d. V. integrar’ (Brasil: 51.200 / 82.500; Portugal: 

152 / 94) iAulete: O arquiteto integralizou o projeto. 
 O verbo equivalente no PE é integrar, cuja presença nas páginas de Portugal (Brasil: 

2.480.000; Portugal: 895.000)29 atesta essa diferença, e o resultado nas páginas brasileiras 

demonstra que é mais usado no PB também.  

 
(intranquilo adj. PB + / PE +) → intranquilizar: ‘v.t.d. e p. tirar a tranquilidade a, ou perdê-la’ 
(sXX) (Brasil: 458 / 310; Portugal: 194 / 460) iAulete: Com seu mau humor, intranquilizava a 
família. 
 Verbo com frequência reduzida em ambos os países. 

 

(normat(ivo) adj. PB + / PE +) → normatizar30: ‘v.t.d. 1. estabelecer normas para 2. submeter a 

norma(s)’ (Brasil: 89.800 / 98.900; Portugal: 190 / 172) iAulete: Normatizou os horários das 

crianças. 
 Formação com frequência elevada no PB e reduzida no PE. 

 
(parabém sm. PB + / PE +) → parabenizar: ‘v.t.d. apresentar parabéns a; felicitar’ (PE: br) (Brasil: 
329.000 / 349.000; Portugal: 3.210 / 2.730) iAulete: Todos queriam parabenizar o orador (pelas 
belíssimas palavras). 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 

                                                 
28Os 7 verbos dicionarizados são: agilizar, agudizar, cartelizar, computadorizar, comunizar, empatizar e 
instrumentalizar.  
29Busca de 25/08/2010. 
30O verbo normatizar já figura no Priberam. 29/01/2011. 
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(quant(um) lat. PB + / PE +) → quantizar: ‘v.t.d. Fís. quantificar’ (Brasil: 5.370 / 6.070; Portugal: 
94 / 119)  
 O equivalente deste verbo no PE é quantificar, e segundo os resultados da busca na 

Internet (Brasil: 188.000; Portugal: 27.400)31 esse também é mais frequente no PB. 

 

3.4.5. Sumário 
As formações inequivocamente brasileiras deste subcapítulo foram as 42 seguintes: 

1. com -ar: acessar, assuntar, azinhavrar, bestar, bipar, capinar, chaleirar, conflitar, 

copidescar, dedar, deflacionar, diagramar, envelopar, espinafrar, fa(c)torar, fluorar, fumaçar, 

grilar, incursionar, interfonar, jiboiar, maldar, mobiliar, peruar, pichar, pipocar, sapecar, 

zerar; 

2. com -ear: aspear, bronquear, charquear, ginetear, grampear, taquear, zonear; 

3. com -ejar: planejar; 

4. com -izar: dolarizar, integralizar, intranquilizar, normatizar, parabenizar, quantizar.   

Às formações brasileiras (criadas com o sufixo -ar) alunissar, amer(r)issar e alunissar 

no PE correspondem os verbos alunar, amarar e aterrar criadas por parassíntese seguindo o 

modelo a- + S + -ar. 

As formações criadas duma palavra base importada foram as 8 seguintes: bipar, blefar, 

esnobar, hachurar, nuançar, xerocar, xeroxar, e escanear. 

Das formações deste subcapítulo as seguintes 10 figuraram em mais de 1000 páginas 

de Portugal da Internet: bagunçar, bipar, envelopar, grilar, mobiliar, transar, zerar, escanear, 

planejar e parabenizar. 

A distribuição dos elementos deste subcapítulo segundo a sua datação é a seguinte: 

Século Itens Percentagem 

sem data 23 34,5% 

XIV 1 1,5% 

XVIII 1 1,5% 

XIX 11 16,5% 

XX 31 46% 

Total: 67 100% 

  
A formação transar (1365) data do século XIV. 

Dos 44 itens datados 31 elementos (70,5%) são do século XX, o que corresponde às 

expectativas prévias.   

Os verbos diagramar e jiboiar formados de substantivos, e o verbo normatizar 

formado de adjectivo, já figuram no Priberam. 

                                                 
31Busca de 25/08/2010.  
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 4. Derivação parassintética (14) 
 A derivação parassintética, também conhecida como derivação circunfixal (Basílio 

2007: 48), consiste na junção simultânea dum prefixo e dum sufixo a uma palavra base 

(substantivo ou adjectivo).  

Segundo Cunha – Cintra (2005: 103) este processo é particularmente produtivo na 

formação dos verbos, o que se confirma também pela minha recolha.  

É importante lembrar aqui a observação de Kehdi (2007: 20-21) sobre a existência de 

verbos que apresentam duas formas, uma com prefixo comum na formação de parassintéticos e 

outra sem o dito prefixo (p.ex.: alargar – largar, embandeirar – bandeirar). Nestes pares de 

verbos a relação é apenas formal, porque do ponto de vista semântico estas relações são vagas 

(alargar ‘tornar largo’ – largar ‘soltar’, embandeirar ‘ornar com bandeiras’ – bandeirar 

‘organizar bandeira, ser bandeirante’).  

Basílio (2008: 36) apresenta como estruturas mais produtivas na derivação 

parassintética as sequências en- + Adj + -ecer, en- + S / Adj + -ar e a- + S / Adj + -ar.  

Na recolha de Sandmann (1996: 99) encontram-se 4 elementos formados por 

parassíntese, 3 dos quais já dicionarizados1. 

 

4.1. Adjectivo derivado de substantivo (1) 

4.1.1. co- + S + -ano  

(estado sm. PB + / PE +) → coestaduano: ‘que é do mesmo estado’ (Brasil: 1.680 / 1.140; 
Portugal: 1 / 1) 
 Formação especificamente brasileira. A sua criação por parassíntese prova-se pela 

inexistência do substantivo *coestado e do adjectivo *estaduano.  

 

4.2. Verbos derivados de substantivos (14) 

4.2.1. a- + S + -izar2 (1) 

(lua sf. (sob a forma radical lun-)3 PB + / PE +) →  alunizar: ‘pousar na Lua (astronave)’ (Brasil: 
765 / 699; Portugal:  1 / 6) 
 No PE o verbo equivalente é alunar (presente no Houaiss, com a datação de c1960), cuja 

busca na Internet (Brasil: 1.240; Portugal: 102)4 confirma a sua maior frequência em ambos os 

países. 

 

                                                 
1Os 3 elementos dicionarizados são os seguintes: acaudilhar, desfavelar e ensombrecer.  
2As formações em a- + S + -izar, recolhidas do Houaiss (PB) e do Universal (PE) são as seguintes: abaronizar (PB), 
aclerizar, afervorizar, ajuizar, amarizar (PE), apatrizar (PB), aterrizar (PB) e aterrorizar. (A indicação (PB) ou (PE) 
segue o verbo, quando esse só aparece no dicionário do dado país. A falta dessa indicação significa que o verbo figura em 
ambos os dicionários.)  
3Informação disponível no Houaiss. A mesma forma radical aparece em palavras como por exemplo lunário e luniforme.           
4Busca de 27/08/2010.  
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4.2.2. des- + S + -ar (2) 
(munheca sf. PB + / PE +) → desmunhecar : ‘1. cortar a munheca a (o braço) 2. decepar ou 
quebrar a mão a 3. (br) Gír. exibir (o homem) modos ou maneiras próprios de mulher’ (1922) 
(Brasil: 932 / 3.330; Portugal: 53 / 60) 
 Formação curiosa, porque embora no PB exista o verbo munhecar ‘segurar (alguém) 

com firmeza; agarrar’ (Houaiss), vê-se pela significação do verbo desmunhecar que de facto só 

pôde ter sido formado por parassíntese, com base no substantivo munheca ‘mão’ (Houaiss).  

 
(preguiça sf. PB + / PE +) →  despreguiçar-se: ‘espreguiçar-se’ (Brasil: 1.020 / 534; Portugal: 6 / 6) 
 O equivalente no PE, também presente no PB é espreguiçar(-se), cuja busca na Internet 

(Brasil: 5.740; Portugal: 5.040)5 atesta um uso mais frequente em ambos os países.  

 
4.2.3. en-/em- + S + -ar (9) 
 Em relação a este tipo de criações, Rio-Torto (1998a: 219-221) deixa aberta a questão 

se se trata neste caso de verbos formados por circunfixação, por prefixação e/ou por conversão.  

Basílio (2008: 36-37) considera este tipo de formações parassintéticas como um dos 

mais produtivos. Segundo ela, estas formações correspondem a processos de locação, podendo 

o substantivo base representar ou o elemento recipiente (concreto ou construído) ou o elemento 

colocado. 

 
(periquito sm. PB + / PE +) → emperiquitar-se6 (br): ‘enfeitar-se em demasia’ (PE: br) (sXX) 

(Brasil: 428 / 696; Portugal: 8 / 9) iAulete: Ela se emperiquitou toda para ir ao baile. 

 Neste caso o verbo significa ‘tornar-se X; converter-se em X’, e a sua frequência é 

mínima em ambos os países. É de notar que no PB existe o verbo periquitar ‘andar com os pés 

voltados para dentro’ (Houaiss – sXX), mas visto o seu significado, aqui não se trata de 

prefixação.  

 
(pipoca sf. PB + / PE +) → empipocar (br): ‘criar pústulas ou borbulhas’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 

392 / 1.030; Portugal: 4 / 4) iAulete: As picadas de insetos empipocaram sua mão. Exagerou no 

chocolate e empipocou(-se) todo. 

 No caso desta formação, no PB existe o verbo pipocar7 mas o sentido da formação 

empipocar prova que se trata duma formação parassintética. 

 

                                                 
5Busca de 27/08/2010.  
6Villar 1989, 210, vestir(-se) com apuro ou com exagero para a ocasião. 
7O verbo pipocar no Houaiss aparece com os significados seguintes: intr. 1 arrebentar, estourar como pipoca 1.1 soar 
como pipoca estourando 2 ferver em borbotões 3 aparecer repentinamente 4 demonstrar medo (o jogador) de disputar 
jogada, de chutar ao gol etc.; acovardar-se 5 aparecer (luz, farol) no horizonte. 
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(placa sf. PB + / PE +) → emplacar: ‘1. pôr placa ou chapa em 2. Fam. chegar a (certo ano ou 
idade)’ (PE: br) (1958) (Brasil: 102.000 / 105.000; Portugal: 569 / 553) iAulete: (1) Mal emplacou 
o carro, viajou nele para o Tocantins. (2) Já emplacou 95 anos e ainda tem ótima saúde. 
 Encontram-se nos dicionários dos dois países as formações placar e aplacar (formados 

do substantivo placa), ambas com o sentido de ‘1 tornar plácido, abrandar 2 aquietar-se’ 

(Priberam), o que explica que na criação de emplacar se trata de parassíntese. 

 

(pomba sf. PB + / PE +) → empombar8 (br): ‘Gír. zangar-se, irritar-se’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 1.890 / 
1.070; Portugal: 1 / 4) iAulete: Empombava-se com facilidade. Empombou com o garçom e saiu do bar. 
 Esta é uma formação de origem controversa. No Houaiss figura o seguinte: “segundo 

Nei Lopes, provavelmente do nhaneca pomba ‘ser malcriado’, de onde empomba 

‘malcriadez’.” O iAulete diz que é uma palavra de origem incerta, enquanto o Aurélio e o 

Michaelis apresentam-na como formada do modo em- + pomba + -ar, portanto por 

parassíntese. O curioso é que o substantivo pomba em todos os dicionários consultados só 

aparece com o sentido da ave, com o dum objecto – ‘recipiente de cobre em que se coloca o 

caldo limpo da cana’ (Houaiss) – e nos dicionários brasileiros tem ainda os sentidos de ‘pênis’ 

e de ‘vulva’.  

 

(cábula sf. PB + / PE +) → encabular: ‘envergonhar(-se), acanhar(-se)’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 
1.260 / 3.690; Portugal: 76 / 94) iAulete: A pergunta indiscreta encabulou a moça. Ao ser elogiado, 
o menino encabulou(-se). 
 Esta formação, descrita como parassintética por três dos dicionários brasileiros 

consultados, segundo o Houaiss tem uma “origem controversa, provavelmente de en- + 

cabular; trata-se de brasileirismo do início da 3ª década do século XX; no Brasil, cábula 

adquiriu o significado de ‘má sorte, infelicidade constante’, que pode ter sido a ponte para a 

criação do verbo encabular e seus derivados; Nei Lopes, por sua vez, sugere estar relacionado 

com o quimbundo kulebule ‘envergonhar’.” 

 

(cafife sf. PB + / PE + br) → encafifar (br): ‘Fam. 1. envergonhar(-se), encabular(-se) 2. intrigar, 
enlear 3. cismar’ (PE: br) (1899) (Brasil: 11.500 / 17.800; Portugal: 9 / 41) iAulete: (1) O berreiro 
da filha no restaurante encafifou a mãe. (2) As suspeitas encafifaram o comerciante. (3) Encafifou 
que queria comprar um sítio, e comprou. 

O próprio substantivo cafife ‘1 série de contrariedades 2 contínua falta de êxito 3 falta 

de ânimo; mal-estar’ (Aurélio) aparece nos dicionários de Portugal com a indicação de 

brasileirismo, o que pode explicar a mínima frequência deste verbo nas páginas de Portugal da 

Internet. 

 

                                                 
8Villar 1989, 210, embirrar, implicar, afinar, marrar. 
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(caipora s2g. PB + / PE +) → encaiporar (br): ‘tornar(-se) infeliz, ou azarado’ (PE: br) (1886) 
(Brasil: 204 / 481; Portugal: 2 / 7) iAulete: Dizem que certos malefícios podem encaiporar uma 
pessoa. Encaiporou-se ao vê-la com outro. 
 O substantivo caipora ‘pessoa que, na crença popular, prejudica o regular andamento 

dos negócios de outrem’, segundo a busca na Internet (Brasil: 14.600; Portugal: 208)9 é mais 

frequente em ambos os países do que o verbo dele formado. 

 

(calombo sm. PB + / PE + br) → encalombar (br): ‘criar calombo’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 655 / 
303; Portugal: 1 / 6) iAulete: Depois da queda, sua testa encalombou. 
 A palavra base desta formação calombo ‘tumefação cutânea; inchaço’ (Aurélio), 

substantivo indicado como brasileirismo nos dicionários de Portugal, segundo a busca na 

Internet (Brasil: 3.810; Portugal: 167)10 é mais frequente em ambos os países do que o verbo 

em questão. 

 

(chapéu sm. (sob a forma radical chapel-)11  PB + / PE +) → enchapelar-se: ‘cobrir-se com 
chapéu’ (PE: br) (Brasil: 124 / 345; Portugal: 2 / 2) 

 Formação com frequência mínima no PB e quase nula no PE. 

 

4.2.4. es- + S + -ear (1) 
(fogo sm. PB + / PE +) → esfoguear: ‘1. afoguear 2. corar muito; enrubescer 3. (br) perder a 
calma’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 99 / 388; Portugal: 1 / 3) 

  Embora o verbo foguear ‘1 levar fogo a; queimar, acender 2 acender fogo 3 morar em; 

habitar’ (Houaiss) exista tanto no PE como no PB, o seu significado é diferente da forma 

criada por parassíntese. Esta última tem um sinónimo, também formado por parassíntese, a 

formação afoguear, cuja busca na Internet (Brasil: 640; Portugal: 416)12 apresenta uma 

frequência mais elevada em ambos os países. 

 

4.3. Sumário 
Neste capítulo as formações inequivocamente brasileiras foram as 12 seguintes:  

1. com co- + S + -ano: coestaduano; 

2. com a- + S + -izar: alunizar; 

3. com des- + S + -ar: desmunhecar, depreguiçar-se; 

4. com em-/en- + S + -ar: emperiquitar-se, empipocar, emplacar, empombar, encabular, 

encaiporar, enchapelar-se; 

5. com es- + S + -ear: esfoguear. 

                                                 
9Busca de 27/08/2010.  
10Busca de 27/08/2010.  
11Informação disponível no Houaiss. A mesma forma radical aparece em palavras como por exemplo chapelaria, 
chapeleiro e chapelinho. 
12Busca de 27/08/2010.  
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Merece menção o adjectivo coestaduano, porque as formações criadas por parassíntese 

são sobretudo verbos. 

Para além do Miniaurélio, a formação enchapelar-se só aparece no Houaiss.  

A distribuição dos elementos deste capítulo segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 4 28,5% 

XIX 2 14,5% 

XX 8 57% 

Total: 14 100% 
  
  

Dos 10 elementos datados 8 itens (80%) são do século XX o que corresponde às 

expectativas.
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5. Derivação regressiva (11) 

 Como se pode ler em Cunha – Cintra (2005: 104-105), a derivação regressiva é a 

redução da palavra base, e tem importância maior na formação de substantivos deverbais. 

Bechara (2007: 370-371) observa que estes derivados regressivos deverbais “procedem 

da primeira ou da terceira pessoa do singular do presente do indicativo, o que explica a sua 

distribuição em substantivos do tema em -o (se provindos da primeira pessoa) ou de tema em 

-a ou -e (se provindos da terceira pessoa), sem que se possa ver prever a opção da norma para a 

escolha da vogal temática”. Segundo ele os de tema em -o têm maior presença no português 

moderno. Os substantivos formados por derivação regressiva de tema -o e -e são masculinos, 

os de tema -a são femininos.  

Basílio (2007: 45) propõe reinterpretar a terminação -ar como um sufixo derivacional, 

e depois suprimi-lo, o que dá o radical a que se pode acrescentar a vogal temática, -e, -o ou -a, 

conforme o caso.  

Na recolha de Sandmann (1996: 81) encontram-se 8 elementos formados por derivação 

regressiva, 7 dos quais são dicionarizados1. 

Na minha recolha só figuram substantivos formados de verbos. Dado que a forma 

destes substantivos deverbais é idêntica à forma conjugada do verbo base na primeira (ou a 

terceira) pessoa do singular do indicativo presente, efectuei a sua busca na Internet 

acrescentando o artigo definido ao substantivo.  

 

5.1. Substantivos formados de verbos por derivação regressiva (11) 
5.1.1. Substantivos femininos (4) 
(auscultar PB + / PE +) → ausculta: ‘Med. procedimento em que se aplica ouvido ou estetoscópio 
sobre área desejada (torácica, abdominal, etc.) para perceber ruídos no interior dela; auscultação’ 
(Brasil: 4.520 / 6.580; Portugal: 106 / 86) iAulete: ausculta torácica 
 No PE usa-se como equivalente o substantivo auscultação, cuja busca na Internet 

(Brasil: 6.850; Portugal: 25.600)2 atesta esta diferença. 

 

(capinar PB + / PE + br) → capina (br): ‘Bot. ato ou efeito de capinar ’ (PE: br) (1899) (Brasil: 
9.270 /17.600; Portugal: 5 / 25) 
 Para além desta formação, existe no PB a forma capinação (presente também nos 

dicionários de Portugal, igualmente com a indicação de brasileirismo), cuja busca na Internet 

(Brasil: 77.500; Portugal: 99)3 prova que é mais frequente em ambos os países. 

 

                                                 
1Os 7 elementos dicionarizados são os seguintes: aporte, desarme, desossa, despiste, entorno, sufoco e tateio.  
2Busca de 29/08/2010.   
3Busca de 29/08/2010.  
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(paquerar PB + / PE + br) → paquera4 (br): ‘Gír. ato ou efeito de paquerar’ (PE: br) (Brasil: 

13.100 / 16.600; Portugal: 162 / 124) iAulete: Gostava muito de uma paquera. 
 No PB existe como substantivo equivalente a forma paqueração (ausente dos 

dicionários de Portugal), cuja busca na Internet (Brasil: 343; Portugal: 7)5 indica que é muito 

menos frequente do que a formação paquera. 

 

(sungar PB + / PE + br) → sunga6 (br): ‘calção cavado, próprio para banho de mar’ (PE: br) 
(Brasil: 6.740 / 7.850; Portugal: 237 / 182) 

 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 
5.1.2. Substantivos masculinos (7) 
(aboiar PB + / PE +) → aboio: ‘toada com que os vaqueiros guiam as boiadas ou chamam os bois 
dispersos’ (PE: br) (1913) (Brasil: 1.360 / 3.530; Portugal: 8 / 7) iAulete: "Ao fim - quê - quando 
escutei toques de berrante: o hu... huhuuhuu... hu... e mesmo, logo em pós, a tropeada e o aboio 
dos vaqueiros." (Guimarães Rosa, "A estória do homem do pinguelo" in Estas estórias) 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE.  

 
(bordejar PB + / PE +) → bordejo: ‘ato ou efeito de bordejar; bordo’ (1939) (Brasil: 119 / 8; 
Portugal: 2 / 1) 
 Formação com frequência mínima no PB e quase nula no PE. 
 
(cochilar PB + / PE +) → cochilo (br): ‘1. ato de cochilar 2. Pop. erro, descuido’ (PE: br) (1913) 

(Brasil: 2.790 / 7.640; Portugal: 177 / 142) iAulete: (1) tirar um cochilo (2) Essa falha foi um 
cochilo do mecânico. 
 No PB existe como substantivo equivalente a forma cochilada (ausente dos dicionários 

de Portugal), cuja busca na Internet (Brasil: 48.900; Portugal: 155)7 demonstra uma frequência 

muito maior no PB. 

 
(fuxicar PB + / PE + br) → fuxico (br): ‘Fam. intriga, mexerico’ (PE: br) (1899) (Brasil: 48.600 / 
53.200; Portugal: 580 / 540) iAulete: "... Comigo é no verdadeiro. Este negócio de fuxico, de 
galinhagem de mulher, não é para homem do meu quilate..." (José Lins do Rego, Fogo morto)  
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 
 
(molejar PB + / PE +) → molejo8: ‘1. conjunto de molas de um carro, especialmente automóvel 2. 
a ação dessas molas’ (PE: br) (sXX) (Brasil: 3.850 / 76.600; Portugal: 65 / 43)  
 Formação com frequência elevada no PB e reduzida no PE.  

                                                 
4Villar 1989, 264, sf. 1 acto de paquerar; engate, tentativa de namoro • sm. 2 namorador, engatatão, chichisbéu. 
5Busca de 29/08/2010.  
6Villar 1989, 293, slip, trousse. 
7Busca de 29/08/2010.  
8Sobre a sua formação as informações disponíveis nos dicionários são as seguintes: em todos os dicionários brasileiros 
encontramos este substantivo como formado do substantivo mola, ou seja mola → molejo. O Michaelis e o iAulete 
continua esta linha de formação, porque neles aparece ainda o verbo molejar (como formado do substantivo molejo), nos 
restantes três dicionários brasileiros o verbo molejar não aparece de todo. Quanto aos dicionários de Portugal, o 
substantivo e o verbo só aparecem no Universal e na Infopédia, nesta última, a formação do substantivo explica-se por 
derivação regressiva do verbo. 
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(rebojar PB + / PE -) → rebojo (br): ‘remoinho causado pela sinuosidade de rio ou pelos acidentes 
deste’ (PE: br) (1899) (Brasil: 137 / 482; Portugal: 4 / 4) 

Formação com frequência reduzida no PB e quase nula no PE. 

 
(vacilar PB + / PE +) → vacilo9 (br): ‘1. vacilação, hesitação 2. falha ou erro numa decisão’ 

(Brasil: 6.620 / 5.810; Portugal: 199 / 148) iAulete: (1) Deu um vacilo e perdeu a oportunidade. 
(2) O gol veio de um vacilo do zagueiro. 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 
  
5.2. Sumário 

As formações inequivocamente brasileiras deste capítulo são as 6 seguintes: 

1. substantivos femininos: ausculta; 

2. substantivos masculinos: aboio, bordejo, cochilo, molejo, vacilo. 

A distribuição dos elementos deste capítulo segundo a sua datação é a seguinte: 

 

Século Itens Percentagem 

sem data 4 36% 

XIX 3 28% 

XX 4 36% 

Total: 11 100% 
 

  
Dos 7 elementos datados 4 itens (57%) são do século XX, o que corresponde às 

expectativas prévias.  
 

 

                                                 
9Villar 1989, 305, 1 hesitação, perplexidade 2 descuido, cochilo 3 cabeçada, cinca, erro. 
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6. Conversão (83)  
 O processo da conversão, também chamado derivação imprópria, consiste na mudança 

de classe gramatical da palavra sem esta sofrer modificação na forma.  

Como exemplo mais difundido, pode ler-se em Cunha – Cintra (2005: 105-106) que 

basta antepor-se o artigo (masculino) a qualquer vocábulo para que esse se torne um 

substantivo. A mesma constatação aparece em Vilela (1994: 61) que considera que em 

princípio, qualquer categoria pode ser transferida duma categoria para outra, dizendo que 

qualquer expressão pode ser substantivada (o militante, o rápido, os prós e os contras, (isto) é 

um ver se te avias!).  

Rio-Torto (1998b: 22) observa que na génese de alguns substantivos deadjectivais 

criados por esse processo está uma elisão do substantivo original (o (sector) têxtil; a (cidade) 

capital; o (jogador) lateral) e também a presença de uma marca de género e número no item 

convertido (as (eleições) legislativas; as (indústrias) cimenteiras).   

Em Correia – Lemos (2005: 37) encontra-se um tipo de conversão que merece menção, 

aquele que intervém na construção das denominações das cores em português. Os nomes das 

cores básicas são palavras simples (amarelo), mas os das outras cores são ou compostos (azul-

bebé, verde-garrafa), ou resultantes da adjectivalização de formas de particípio passado 

(encarnado), ou derivados por sufixação (cinzento), ou ainda resultantes da conversão de 

nomes de objectos que tipicamente são portadores da cor em causa (castanho ‘da cor das 

castanhas’, violeta ‘da cor que as violetas tipicamente têm’). 

Lopes (2003: 71-72) menciona os tipos de conversão que podem ocorrer: 1) de 

substantivo para adjectivo: o monstro → comício monstro; 2) de adjectivo para substantivo: 

seres humanos → os humanos; 3) de advérbio para substantivo: chego amanhã → o amanhã 

pode nunca chegar; 4) de verbo para substantivo: quero cantar → o cantar faz-me bem; 5) de 

verbo no particípio para adjectivo: tinhas fingido → tu és fingido; 6) de verbo para conjunção: 

ele quer sol → irei, quer chova, quer faça sol; 7) de adjectivo para advérbio: ele é bonito → ele 

falou bonito; 8) de masculino para feminino e vice-versa: o sapato (‘calçado’) → a sapata 

(‘parte larga do alicerce’); 9) de substantivo comum para substantivo próprio e vice-versa: 

colhi uma margarida → Margarida vai casar; 10) de frase para vocábulo: Maria vai com as 

outras → ele é um maria-vai-com-as-outras; 11) de sufixo para vocábulo: socialismo → você 

só sabe falar de ismos; 12) etc. 

Esse último ponto é significativo porque, como se verá, na minha recolha surgem três 

casos de conversão acima não referidos: uma conversão de verbo conjugado para substantivo, 

uma conversão de substantivo para advérbio e uma conversão de adjectivo para advérbio. 
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Na recolha de Sandmann (1996: 94-97) figuram 17 elementos formados por conversão, 

14 dos quais já dicionarizados1. 

 
6.1. Substantivos convertidos de adjectivos (30) 

A respeito dos substantivos convertidos de adjectivos, Vilela (1994: 99) observa que o 

género assumido pelo substantivo assim formado, nos seres animados segue a distribuição 

natural masculina e feminina, e no caso dos inanimados retém o género do substantivo elidido. 

No grupo destes últimos, o autor menciona três subgrupos distintos: os dois pertencentes ao 

domínio da técnica/ciência em que a palavra omitida é ‘dispositivo’ ou ‘aparelho’ (p.ex.: 

refrigerador, aspirador masculinos) ou ‘máquina’ (p.ex.: calculadora, enceradora, femininos) 

e no terceiro subgrupo encontram-se os substantivos usados na função de um neutro para 

conceitos abstractos (masculinos) (p.ex.: o verdadeiro, o essencial).  

Apresento os substantivos convertidos de adjectivos da minha recolha segundo o seu 

género, primeiro os masculinos e a seguir os femininos.  

 
6.1.1. Substantivos masculinos (8) 
 Como se verá, 7 das 8 formações aqui recolhidas criaram-se do particípio passado.  
 

(ajantarado adj. PB + / PE +) → ajantarado (br): ‘refeição farta servida, geralmente nos fins de 
semana e feriados, após a hora habitual do almoço e em lugar deste e do jantar’ (Brasil: o 265 / o 
328; Portugal: 0 / 1) 

Formação com frequência mínima no PB e nula no PE. 

 

(alagado adj. PB + / PE -) → alagado: ‘pequena lagoa transitória’ (sXIV) (Brasil: o 419 / o 817; 
Portugal: 10 / 22) 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 

(alambrado adj. PB + / PE + br) → alambrado2: ‘cerca de fios de arame’ (PE: br) (1889) (Brasil: o 
10.700 / o 10.500; Portugal: 117 / 101) 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

  
(amarrado adj. PB + / PE +) → amarrado (br): ‘apanhado de coisas atadas (flores, ervas, etc.)’ 
(PE: br) (1344) (Brasil: o 32.900 / o 3.450; Portugal: 112 / 71) 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(banhado adj. PB + / PE +) → banhado (br): ‘1. pântano coberto de vegetação 2. V. pântano’ (PE: 
br) (sXIII) (Brasil: o 23.300 / o 8.090; Portugal: 52 / 30) 

 Formação com frequência notável no PB e mínima no PE. 

                                                 
1Os 14 elementos dicionarizados são os seguintes: o frescão, o possível, o desfolhante, o ultraleve, o semi-árido, 
madrasto (adj.), os contras, o ir-e-vir, o sem-teto, o meio-campo, o lateral (direito, esquerdo), a centro-direita (a centro-
-esquerda), o bóia-fria. 
2Villar 1989, 163, vedeação de arame. 
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(chiado adj. PB + / PE -) → chiado: ‘1. ato ou efeito de chiar; chio 2. qualquer ruído contínuo 
semelhante ao chio’ (1626) (Brasil: o 9.310 / o 8.690; Portugal: 20.000 / 17.600)  
 A frequência elevada desta formação nas páginas de Portugal explica-se por uma zona 

da Baixa de Lisboa ter esse nome. 

 

(dedilhado adj. PB + / PE -) → dedilhado: ‘num trecho musical, indicação, por algarismo, do dedo 
que se deve usar para cada nota’ (1632) (Brasil: o 2.370 / o 7.170; Portugal: 136 / 118) 
 No PE o equivalente deste substantivo é dedilhação (também existente no PB), cuja 

busca na Internet (Brasil: 967 / Portugal: 725)3 confirma esta diferença. 

 

(rodoviário adj. PB + / PE +) → rodoviário (br): ‘empregado rodoviário’ (sXX) (Brasil: o 6.400 / 
o 15.900; Portugal: 800 / 727) 

 Formação com frequência notável em ambos os países.  

 

6.1.2. Substantivos femininos (22) 
 Como se verá, 7 das 22 formações aqui recolhidas criaram-se do particípio passado. 
 
(afiliado adj. PB + / PE +) → afiliada: ‘Rád. Telev. V. emissora afiliada’4 (Brasil: a 17.700 / a 
24.800; Portugal: 130 / 126) 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

 

(aftoso adj. PB + / PE +) → aftosa: ‘Med. febre aftosa’ (PE: br) (Brasil: a 32.400 / a 35.900; 
Portugal: 77 / 70) 
 Os resultados da busca na Internet da expressão febre aftosa (Brasil: 569.000; Portugal: 

1.440)5 parecem demonstrar que em ambos os países se usa mais a expressão em questão do 

que o adjectivo substantivado. 

 

(assertivo adj. PB + / PE +) → assertiva: ‘V. afirmação 2’ (→ aquilo que se afirma; asserção, 
assertiva, asserto, asseveração) (PE: br) (sXX) (Brasil: a 57.200 / a 57.800; Portugal: 121 / 111) 
 Formação com frequência elevada no PB e reduzida no PE. 

 

(brasiliano adj. PB + / PE +) → brasiliana: ‘coleção de livros, publicações, estudos, acerca do 
Brasil’ (1863) (Brasil: a 4.540 / a 13.300; Portugal: 57 / 69) 
 Formação com frequência notável no PB e mínima no PE. 

 

(disparado adj. PB + / PE -) → disparada6 (br): ‘corrida desenfreada’ (PE: br) (d.sXV) (Brasil: a 
27.800 / a 19.700; Portugal: 197 / 107) iAulete: O cavalo saiu em disparada apesar do esforço do 
jóquei para freá-lo. Ao ouvir o estrondo, aparvorado, saiu em disparada. 
 Formação com frequência notável no PB e reduzida no PE. 

                                                 
3Busca de 29/08/2010. 
4Emissora afiliada: ‘a que integra um grupo de emissoras que retransmite a programação de uma empresa líder’ (Houaiss) 
(No Miniaurélio não se encontra o verbete indicado.) 
5As buscas deste subcapítulo efectuaram se a 29/08/2010.  
6Villar 1989, 206, na disparada à desfilada, na esgalha, na mecha, a escamar, à zana, à guita, na ganga, na gáspea. 
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(escapulido adj. PB + / PE -) → escapulida: ‘V. escapada’ (→ 1 fuga precipitada e às ocultas 2 
saída rápida) (PE: br) (sXX) (Brasil: a 6.780 / a 272; Portugal: 95 / 1) 
 No PE usa-se o equivalente escapadela, cuja busca na Internet (Brasil: 2.680; Portugal: 

13.200)7 confirma esta diferença. 

 

(filmador adj. e sm. PB + / PE +) → filmadora: ‘câmera cinematográfica ou de vídeo, de uso 
amador’ (PE: br) (sXX) (Brasil: a 36.800 / a 32.100; Portugal: 206 / 152) 
 Esta formação criada com a elipse da palavra máquina tem uma frequência elevada no 

PB e reduzida no PE. A busca na Internet da expressão máquina filmadora (Brasil: 4.980 / 

Portugal: 383) demonstra que esta última é mais frequente no PE.  

 

(freado adj. PB + / PE -) → freada8: ‘1. ato ou efeito de frear, de apertar o freio de um veículo 2. 
P.ext. as marcas de pneu, no asfalto, ou o som, resultante(s) de freada’ (PE: br) (Brasil: a 23.200 / a 
6.510; Portugal: 208 / 107) 
 No PE, com a mesma significação, usa-se o substantivo travagem, cuja busca na 

Internet (Brasil: 2.580; Portugal: 63.400) reforça esta diferença. 

 

(hidr(o)elé(c)trico adj. PB + / PE +) → hidr(o)elé(c)trica: ‘empresa ou companhia de energia 
hidrelétrica’ (sXX) (Brasil: a 38.000 / a 37.600; Portugal: 616 / 1.870) 
 A busca das expressões empresa / companhia hidr(o)elé(c)trica (Brasil: 1.290 / 35.700; 

Portugal: 704 / 146) indica que o uso do substantivo só é mais frequente em ambos os países. 

 

(importador adj. e sm. PB + / PE +) → importadora (br): ‘firma ou empresa importadora’ (PE: br) 
(1844) (Brasil: a 10.200 / a 9.270; Portugal: 100 / 172) iAulete: importadora de automóveis 
 A busca na Internet da expressão empresa importadora (Brasil: 10.200; Portugal: 

2.440) confirma que essa é mais usada no PE do que o substantivo importadora só.  

 

(incorporador adj. e sm. PB + / PE -) → incorporadora: ‘firma ou empresa que incorpora’ (sXX) 
(Brasil: a 20.200 / a 14.500; Portugal: 7 / 4) 
 As buscas na Internet das expressões empresa incorporadora (Brasil: 10.200; Portugal: 

6) e firma incorporadora (Brasil: 107; Portugal: 0) mostram que no PE não se usa esse 

substantivo nem como adjectivo, e que no PB se usa mais o substantivo incorporadora só.  

 

(lavador adj. e sm. PB + / PE +) → lavadora: ‘máquina de lavar roupa’ (PE: br) (sXX) (Brasil: a 
23.100 / a 31.700; Portugal: 181 / 156) 
 As buscas na Internet das expressões máquina de lavar roupa (Brasil: 169.000; 

Portugal: 379.000) e lavadora de roupa (Brasil: 12.200.000; Portugal: 185) atestam que a 

primeira é mais usada no PE, e no PB a segunda é mais usada do que o substantivo lavadora só 

acompanhado do artigo definido.  

                                                 
7Busca de 29/08/2010.  
8Villar 1989, 223, travagem. 
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(mancado adj. PB - / PE -) → mancada9 (br): ‘1. erro; falha 2. V. gafe’ (sXX) (Brasil: a 5.850 / a 

4.890; Portugal: 117 / 131) iAulete: Foi uma mancada contratá-lo sem examinar seu currículo. 
 Formação com frequência reduzida em ambos os países.  

 

(mordido adj. PB + / PE -) → mordida (br): ‘mordedura’ (d.sXII) (Brasil: a 25.600 / a 28.000; 
Portugal: 582 / 474) 
 No PE usam-se os substantivos mordedura ou mordidela, cujas buscas respectivas na 

Internet (Brasil: 18.800 // 2.550; Portugal: 2.360 // 4.700) demonstram que ambas são mais 

frequentes no PE, enquanto no PB se usa com maior frequência o substantivo mordida. 

 

(narigueiro adj. PB + / PE +) → narigueira: ‘Etnogr. Adorno, geralmente feito de penas, e que 
atravessa o septo nasal, usado entre índios brasileiros’ (Brasil: a 109 / a 319; Portugal: 9 / 9) 
 Formação com frequência mínima em ambos os países. 

 

(paisagístico adj. PB + / PE +) → paisagística: ‘a arte de paisagista’ (Brasil: a 147 / a 111; 
Portugal: 72 / 88) 
 Formação com frequência mínima no PB e reduzida no PE. 

 

(panificador adj. e sm. PB + / PE +) → panificadora (br): ‘V. padaria’ (Brasil: a 27.700 / a 24.900; 
Portugal: 103 / 312) 

 No PE usa-se o substantivo padaria, cuja busca na Internet (Brasil: 482.000; Portugal: 

94.600) indica uma frequência significativamente maior deste substantivo em ambos os países. 

 
(regist(r)ador adj. e sm. PB + / PE +) → regist(r)adora: ‘espécie de cofre usado em casas 
comerciais, com teclado e maquinismo para registro das importâncias nele depositadas’ (PE: br) 
(Brasil: a 4 / r 587 // a 3 / r 647; Portugal: 277 / r 7 // 439 / r 3) 

O Aurélio chama a atenção a que a variante sem r, ou seja registadora, é pouco usada 

no Brasil, o que se pode ver confirmado pelos resultados das buscas na Internet. As buscas na 

Internet das expressões máquina regist(r)adora e caixa regist(r)adora – com r nas páginas 

brasileiras e sem r nas de Portugal – (Brasil: 103.000 / 26.200; Portugal: 14.000 / 6.520) 

demonstram a maior frequência das expressões do que do substantivo deadjectival só.  

 

(retransmissor adj. e sm. PB + / PE +) → retransmissora: ‘Eng. Eletrôn. Rád. Telev. estação que 
retransmite ondas radioelétricas, especialmente as de programas de outras emissoras’ (Brasil: a 
5.010 / a 3.930; Portugal: 52 / 53) 

 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 

(rodoviário adj. PB + / PE +) → rodoviária (br): ‘estação de embarque e desembarque de 
passageiros de linhas de ônibus; estação rodoviária 2. empresa de transporte rodoviário’ (PE: br) 
(sXX) (Brasil: a 50.200 / a 51.500; Portugal: 2.570 / 1.990) 
 A busca na Internet da expressão estação rodoviária (Brasil: 147.000; Portugal: 2.490) 

indica que esta é mais frequente no PB. 
                                                 
9Villar 1989, 248, 1 erro, engano; bota, tropeço, estenderete 2 bronca, disparate, asneira. 
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(subsidiário adj. PB + / PE +) → subsidiária: ‘empresa controlada por outra, detendo esta o total 
ou a maioria de suas ações’ (1844) (Brasil: a 39.300 / a 32.500; Portugal: 4.510 / 3.750) 
 Formação com frequência elevada no PB e notável no PE. 

 

(trepado adj. PB + / PE -) → trepada10 (br): ‘Pop. 1. V. repreensão 2. Chulo cópula’ (PE: br) 
(Brasil: a 7.460 / a 17.600; Portugal: 58 / 61) 

 Formação com frequência notável no PB e mínima no PE. 

 
6.2. Substantivo masculino convertido de verbo conjugado (1) 

habite-se (sm2n.): ‘documento oficial em que se autoriza ocupação e uso de edifício recém-
-construído ou reformado’ (sXX) (Brasil: um 618 / um 1.210; Portugal: 1 / 0) 
 Formação com frequência reduzida no PB e nula no PE. 

 
6.3. Adjectivos convertidos de verbos (particípios passados) (50) 

 A passagem de particípios passados a adjectivos é considerada conversão (derivação 

imprópria) em Cunha – Cintra (2005: 106). Vilela (1994: 112) observa que se pode detectar 

uma certa representatividade da conversão na transposição do particípio passado para 

adjectivo.  

É preciso notar que todos os particípios passados podem ser adjectivos. A respeito das 

formações seguintes lembre-se que apesar de serem particípios passados, foram recolhidas por 

aparecerem no Miniaurélio num verbete autónomo o que se explica por terem algum 

significado suplementar.  

Para se poder fazer a diferença entre o uso verbal e o uso adjectival das seguintes 

formações, indico os resultados da busca na Internet do infinitivo efectuando também uma 

busca da forma feminina plural do adjectivo11.  

 
abatumado (br): ‘diz-se do pão que, depois de assado, ficou duro, pesado’ (a1585) (Brasil: 494 / 

1.400; Portugal: 5 / 4) iAulete: "Depois é leite derramado, bolo abatumado, lágrimas, 
mordidas e sangue." (Ariela Boaventura, "Não sacudam demais o Thiago, que ele pode 
acordar", in Jornal de Poesia.)  
 Ao lado da forma abatumar no PB (Brasil: 738), ausente no PE, neste último existe a 

variante abetumar (Portugal: 183). A busca das formações abatumadas (Brasil: 2) e 

abetumadas (Portugal: 1) deu resultados quase nulos por estes adjectivos se usarem sobretudo 

com o substantivo masculino pão. Segundo o Houaiss, as variantes desta formação são: 

abetumado, abitumado, abotumado e abutumado. Nos dicionários de Portugal, com a mesma 

significação, encontra-se a forma abetumado, cuja busca na Internet (Brasil: 257; Portugal: 

116) reforça o seu uso no PE. 

                                                 
10Villar 1989, 300, (tabuísmo) (‘cópula’) fueirada, penachada, pinocada, truca-truca, trancada. 
11Estas duas buscas, no caso de todos os elementos do presente subcapítulo, fizeram-se a 21/08/2010. 
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abortado: ‘1. que se abortou 2. que não vingou, que morreu antes de se desenvolver 3. que foi 
interrompido antes da sua conclusão normal’ (sXIII) (Brasil: 26.100 / 29.300; Portugal: 4.700 / 
5.290) iAulete: (1) gravidez abortada (2) projeto abortado 
 A busca do infinitivo abortar (Brasil: 42.200; Portugal: 9.980) confirma o uso do verbo 

em ambos os países. Segundo a busca na Internet da forma feminina plural (abortadas) desse 

adjectivo (Brasil: 5.730; Portugal: 258), esta é uma formação que se usa também no PE como 

adjectivo.  

 

abusado12: ‘adj. 1. que abusa, que exorbita 2. Fig. que tem abusão (superstição, crendice) 3. (br) 
intrometido, atrevido 4. (br) brigão • sm. 5. (br) indivíduo abusado (3 e 4)’ (1533) (Brasil: 139.000 
/ 85.100; Portugal: 17.500 / 13.400) iAulete: (1) Mas que moleque abusado! (5) Aquele seu primo é 
um abusado. 
 Esta formação figura no Universal como adjectivo, com a indicação de brasileirismo. 

A busca na Internet do infinitivo abusar (Brasil: 300.000; Portugal: 38.400) confirma o uso 

frequente em ambos os países. A busca da forma feminina plural (abusadas) do adjectivo 

(Brasil: 21.900; Portugal: 4.360) atesta igualmente esse uso.  

É de lembrar aqui a significação do adjectivo diferente da do apresentado pelo 

Miniaurélio, indicada pela Infopédia: ‘adj. 1. que foi vítima de abuso 2. Brasil, Angola, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe abusador, atrevido, ousado’ 

 

acaboclado13 (br): ‘1. que tem aspecto de caboclo 2. referente a caboclo, ou próprio dele’ (PE: br) 
(1872) (Brasil: 1.140 / 982; Portugal: 94 / 107) iAulete: indivíduo acaboclado 
 A busca na Internet do verbo acaboclar (Brasil: 354; Portugal: 2), ausente dos 

dicionários de Portugal, atesta que este não se usa no PE. A busca da formação acabocladas 

(Brasil: 25; Portugal: 0) reforça que o uso adjectival desta formação é mínimo em ambos os 

países.  

 

acafajestado (br): ‘que tem maneiras ou procedimento, ou é próprio de cafajeste’ (1926) (Brasil: 
130 / 344; Portugal: 1 / 1) 

 O verbo acafajestar não figura nos dicionários de Portugal, e a sua busca na Internet 

(Brasil: 214; Portugal: 0) prova a sua ausência no PE. A busca da formação acafajestadas 

(Brasil: 3; Portugal: 1) atesta um uso adjectival quase nulo em ambos os países. 

 

                                                 
12Villar, 1989, 161, adj. sm. confiado, atrevido, provocador. 
13A propósito das formações acaboclado, acafajestado, acaipirado, agauchado, amatutado e amolecado – cuja palavra 
base, ou seja o verbo de que foram derivadas segundo os dicionários brasileiros, tem uma frequência mínima nas páginas 
da Internet – lembro a observação seguinte de Piel (1989: 249-250): “Resumindo, pois, diremos que existem duas 
categorias de adjectivos parassintéticos em -ada: uma, representada por particípios do passado, adjectivados; a outra, 
decalcada directamente sobre um substantivo. Esta última pode, por sua vez, e consoante os casos, dar origem a um verbo 
parassintético em -ar, o qual, porém, não mostra a mesma vitalidade que o adjectivo respectivo. Por outras palavras, e 
retomando o exemplo dado acima: amilhar, na hipótese de este verbo ser realmente usado, deveria considerar-se como 
um derivado de amilhado (‘alimentado com milho’), e não vice-versa.” 
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acaipirado (br): ‘que tem maneiras, ou é próprio de caipira’ (PE: br) (1894) (Brasil: 187 / 492; 
Portugal: 5 / 4) iAulete: modos acaipirados 
 A busca na Internet do verbo acaipirar (Brasil: 329; Portugal: 2), ausente dos 

dicionários de Portugal, demonstra que não é usado no PE. Vendo os resultados da busca da 

formação acaipiradas (Brasil: 9; Portugal: 0) posso dizer que o uso adjectival desse particípio 

passado é quase nulo em ambos os países.  

 
afobado (br): ‘tomado de afobação’ (PE: br) (sXIX) (Brasil: 14.000 / 13.200; Portugal: 150 / 151) 
iAulete: O jogador afobado chutou a bola para fora. 
 A busca do verbo afobar – indicado como brasileirismo nos dicionários de Portugal – 

na Internet (Brasil: 12.300; Portugal: 142) mostra um uso restrito no PE. A presença da 

formação afobadas (Brasil: 2.030; Portugal: 26) nas páginas da Internet aparenta um uso 

adjectival reduzido no PE também. 

 

agauchado: ‘que tem modos e/ou aparência de gaúcho’ (PE: br) (1899) (Brasil: 708 / 358; 
Portugal: 2 / 3) iAulete: Apresentou-se todo agauchado em suas bombachas e chapéu de 
barbicacho. 
 O verbo agauchar (Brasil: 193; Portugal: 3), indicado como brasileirismo nos 

dicionários de Portugal, demonstra uma frequência reduzida no PB e quase nula no PE. A 

formação agauchadas (Brasil: 9; Portugal: 0), com a sua presença mínima no PB e nula no PE 

indica um uso adjectival pouco frequente desta formação.  

 

amatutado (br): ‘semelhante a matuto’ (1949) (Brasil: 302 / 346; Portugal: 1 / 0) 

 O verbo amatutar (Brasil:152; Portugal: 1), indicado como brasileirismo nos 

dicionários de Portugal, tem uma frequência reduzida no PB e nula no PE. A formação 

amatutadas, segundo os resultados da busca na Internet (Brasil: 4; Portugal: 0), demonstra uma 

frequência praticamente nula em ambos os países. 

 

amolecado14: ‘semelhante a, ou próprio de moleque’ (a1899) (Brasil: 337 / 754; Portugal: 3 / 2) 
 O verbo amolecar (Brasil: 347; Portugal: 116), indicado como brasileirismo nos 

dicionários de Portugal, tem uma frequência razoável no PB e no PE. Segundo a sua busca na 

Internet, a formação amolecadas (Brasil: 7; Portugal: 0) apresenta uma frequência 

praticamente nula em ambos os países.  

 

arvoado: ‘aturdido, tonto’ (1562) (Brasil: 287 / 98; Portugal: 7 / 5) 
 O verbo arvoar (Brasil: 251; Portugal: 32) demonstra uma certa frequência em ambos 

os países. Os resultados da busca na Internet da formação arvoadas (Brasil: 1; Portugal: 0) 

indicam um uso adjectival pouco difundido.  

                                                 
14O adjectivo amolecado já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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avoado (br): ‘que anda com a cabeça no ar; distraído, tonto’ (PE: br) (sXIV) (Brasil: 20.300 / 
13.500; Portugal: 227 / 195) 
 O verbo avoar não figura nos dicionários de Portugal, mas segundo a sua busca na 

Internet (Brasil: 21.300; Portugal: 255), também se usa no PE. A presença na Internet da 

formação avoadas (Brasil: 907; Portugal: 5) atesta um uso adjectival razoável no PB e quase 

nulo no PE. 

 

badalado (br): ‘Pop. muito falado; muito comentado’ (PE: br) (Brasil: 152.000 / 159.000; 
Portugal: 5.910 / 5.350) iAulete: escritora badalada, restaurante badalado 
 O verbo badalar (Brasil: 15.400; Portugal: 773) tem uma frequência bastante razoável 

no PB e no PE. Os resultados da busca na Internet da formação badaladas (Brasil: 48.800; 

Portugal: 10.400) atestam uma frequência elevada em ambos os países, o que se deve em parte 

à forma no plural do substantivo homónimo (badalada ‘som produzido pela pancada do badalo 

no sino’), mas mesmo assim, este adjectivo parece estar em uso em ambos os países.  

 

bitolado: ‘Fig. que tem visão ou compreensão muito limitada’ (PE: br) (1919) (Brasil: 13.000 / 
12.000; Portugal: 331 / 256) 
 O verbo bitolar (Brasil: 3.660; Portugal: 105) demonstra uma frequência restrita no PE. 

A presença da formação bitoladas na Internet (Brasil: 3.320; Portugal: 61) atesta do uso 

adjectival desta forma também no PE.  

 

cassado: ‘adj. 1. anulado 2. diz-se do indivíduo a quem se retiraram ou anularam os direitos 
políticos ou de cidadão • sm. 3. indivíduo cassado (2)’ (1257) (Aurélio) (Brasil: 268.000 / 307.000; 
Portugal: 516 / 2.280) 
 O verbo cassar (Brasil: 114.000; Portugal: 1.870) é frequente nas páginas da Internet 

de ambos os países. A formação cassadas (Brasil: 45.500; Portugal: 291) tem uma presença 

elevada no PB e razoável no PE. 

 

cimentado: ‘adj. 1. que se cimentou • sm. 2. cimento’ (1562) (Brasil: 37.600 / 43.800; Portugal: 
2.570 / 3.210) iAulete: (1) base cimentada, piso cimentado (2) O acabamento de paredes mais 
econômico é o cimentado liso. 
 O verbo cimentar (Brasil: 7.460; Portugal: 13.100) parece ser mais usado no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação cimentadas (Brasil: 7.370; Portugal: 1.740) 

demonstra que é usada em ambos os países. 
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cismado15: ‘que tem cisma; desconfiado’ (1836) (Brasil: 86.200 / 36.900; Portugal: 521 / 404) 
iAulete: Ele ficou cismado com o resultado do concurso. "Mulher, eu ando cismado / Que me 
enganei com você / Se algum dia, não ficar mais ao seu lado / Não precisa perguntar por quê." 
(Francisco Alves, "Ando cismado") 
 O verbo cismar (Brasil: 11.400; Portugal: 1.290) é bastante frequente em ambos os 

países. A formação cismadas (Brasil: 875; Portugal: 6) apresenta uma frequência reduzida no 

PB e quase nula no PE. 

 

concursado: ‘adj. sm. diz-se de, ou indivíduo habilitado em concurso público’ (PE: br) (sXX) 
(Brasil: 113.000 / 105.000; Portugal: 1.920 / 585) iAulete: funcionário concursado 
 O verbo concursar – ausente dos dicionários de Portugal – apresenta (Brasil: 1.150; 

Portugal: 173) uma presença razoável também no PE. A frequência nas páginas da Internet da 

formação concursadas (Brasil: 15.100; Portugal: 186) prova o uso adjectival em ambos os 

países.   

 

conscientizado: ‘1. que se conscientizou 2. que tem uma certa consciência política’ (Brasil: 10.500 
/ 23.700; Portugal: 155 / 134) iAulete: (2) um grupo de trabalhadores conscientizados 
 O verbo conscientizar (Brasil: 622.000; Portugal: 1.200) usa-se em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação conscientizadas (Brasil: 9.300; Portugal: 44) é 

bastante reduzida no PE, onde se usa mais o verbo consciencializar (Brasil: 505; Portugal: 

13.300). O respectivo adjectivo consciencializadas (Brasil: 74; Portugal: 493) também 

demonstra uma frequência mais elevada no PE. 

 

contemplado: ‘adj. sm. que ou quem recebeu contemplação, ou foi sorteado para receber prémio, 
etc.’ (Brasil: 352.000 / 383.000; Portugal: 43.500 / 42.000) iAulete: contemplado com o prêmio, 
contemplado por sorteio 

 O verbo contemplar (Brasil: 566.000; Portugal: 61.400) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação contempladas (Brasil: 359.000; Portugal: 

32.900) prova o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

convocado: ‘adj. sm. diz-se de, ou aquele que recebeu convocação’ (sXV) (Aurélio) (Brasil: 
778.000 / 812.000; Portugal: 73.700 / 148.000) iAulete: convocado à /para a reunião 
 O verbo convocar (Brasil: 608.000; Portugal: 78.600) usa-se em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação convocadas (Brasil: 227.000; Portugal: 27.000) 

confirma o seu uso adjectival no PB e no PE.   

 

                                                 
15Villar, 1989, 192, em Portugal, marrão, telhudo, nhurro.  
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cornificado: ‘1. diz-se de estrutura dura como o corno 2. diz-se de barbatana ou parte cartilaginosa 
que lembra o osso’ (Brasil: 392 / 729; Portugal: 3 / 2)  
 O verbo cornificar (Brasil: 102; Portugal: 9) tem um uso mínimo no PB e quase nulo 

no PE. A frequência nas páginas da Internet da formação cornificadas (Brasil: 225; Portugal: 

4) demonstra igualmente que nem como adjectivo se usa no PE.   

 
desagasalhado: ‘pouco enroupado ou sem agasalho’ (1589) (Brasil: 155 / 395; Portugal: 159 / 174) 

iAulete: "...dava prendas a meninos desagasalhados..." (Samuel Maia, Dona sem dono) 
 O verbo desagasalhar (Brasil: 492; Portugal: 126) usa-se relativamente pouco em 

ambos os países. A frequência nas páginas da Internet da formação desagasalhadas (Brasil: 

194; Portugal: 7) indica o seu uso adjectival mínimo no PE.   

 

descalibrado: ‘que não está calibrado’ (Brasil: 3.810 / 4.590; Portugal: 202 / 259) 
 O verbo descalibrar – ausente dos dicionários de Portugal – apresenta (Brasil: 1.100; 

Portugal: 147) uma presença razoável também no PE. A frequência nas páginas da Internet da 

formação descalibradas (Brasil: 704; Portugal: 236) prova o uso adjectival em ambos os 

países.   

 
desengajado: ‘1. que reside fora do quartel 2. que não assumiu posição política, ou abdicou da que 
assumira’ (1881) (Brasil: 562 / 1.590; Portugal: 6 / 8) 
 O verbo desengajar (Brasil: 1.800; Portugal: 7) tem um uso mínimo no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação desengajadas (Brasil: 867; Portugal: 0) indica 

que o seu uso adjectival é nulo no PE.   

 
destabocado (br): ‘Fam. 1. que não tem papas na língua; atrevido 2. brincalhão’ (PE: br) (Brasil: 
791 / 495; Portugal: 5 / 31) 
 O verbo destabocar (Brasil: 330; Portugal: 1) usa-se relativamente pouco no PB e tem 

uma presença quase nula no PE. A frequência nas páginas da Internet da formação 

destabocadas (Brasil: 5; Portugal: 0) indica o seu uso adjectival mínimo no PB e quase nulo no 

PE.   

 
empelicado: ‘1. que nasce com a cabeça envolta no pelico 2. Fig. de muita sorte’ (a1713) (Brasil: 
1.040 / 455; Portugal: 2 / 3) iAulete: (1) nascer empelicado (2) jogador empelicado 
 O verbo empelicar (Brasil: 176; Portugal: 5) usa-se pouco em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação empelicadas (Brasil: 17; Portugal: 0) indica o 

seu uso adjectival reduzido no PB e quase nulo no PE.   
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encouraçado: ‘adj. 1. blindado • sm. 2. navio de combate, armado de canhões de grosso calibre e 
bem protegido por chapas de aço especial’ (1844) (Brasil: 17.200 / 18.300; Portugal: 564 / 364) 
 O verbo encouraçar (Brasil: 330; Portugal: 10) tem um uso mínimo no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação encouraçadas (Brasil: 376; Portugal: 6) indica 

que o seu uso adjectival é muito reduzido no PE.   

 
enrustido: ‘Gír. diz-se do indivíduo muito introvertido’ (sXX) (Brasil: 19.900 / 21.300; Portugal: 
290 / 659) 
 O verbo enrustir – ausente dos dicionários de Portugal – apresenta (Brasil: 754; 

Portugal: 5) uma presença mínima no PE. A frequência nas páginas da Internet da formação 

enrustidas (Brasil: 5.330; Portugal: 104) prova o uso adjectival em ambos os países.   

 

escabreado: ‘1. zangado; irritado 2. (br) ressabiado, melindrado’ (PE: br) (1881) (Brasil: 756 / 
969; Portugal: 7 / 6) 
 O verbo escabrear (Brasil: 790; Portugal: 5) tem um uso mínimo no PE. A frequência 

nas páginas da Internet da formação escabreadas (Brasil: 6; Portugal: 0) indica que o seu uso 

adjectival é muito reduzido no PE.   

 

esmolambado (br): ‘adj. sm. diz-se de, ou quem está com a roupa em molambos’ (PE: br) (1899) 
(Brasil: 951 / 649; Portugal: 9 / 9) iAulete: Viu se aproximar um mendigo esmolambado, e, como 
sempre, se compungiu. 
 O verbo esmolambar (Brasil: 161; Portugal: 3), indicado como brasileirismo nos 

dicionários de Portugal, tem um uso mínimo no PE. A frequência nas páginas da Internet da 

formação esmolambadas (Brasil: 89; Portugal: 1) indica que o seu uso adjectival é muito 

reduzido em ambos os países.   

 
flexionado: ‘1. que se flexionou 2. em que há flexão’ (a1913) (Brasil: 13.900 / 16.100; Portugal: 
1.740 / 1.200) iAulete: (1) joelho flexionado (2) infinitivo flexionado 

 O verbo flexionar (Brasil: 15.600; Portugal: 336) usa-se no PB e no PE. A frequência 

nas páginas da Internet da formação flexionadas (Brasil: 7.200; Portugal: 446) prova o seu uso 

adjectival em ambos os países.   

 
grilado (br): ‘Gír. vivamente preocupado ou perturbado’ (Brasil: 15.000 / 13.100; Portugal: 186 / 
189) 
 O verbo grilar (Brasil: 10.800; Portugal: 970), indicado como brasileirismo nos 

dicionários de Portugal, usa-se em ambos os países. A frequência nas páginas da Internet da 

formação griladas (Brasil: 27.400; Portugal: 34) indica o seu uso adjectival elevado no PB e 

bastante reduzido no PE.   
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ido: ‘que foi ou se foi; passado’ (sXIII) (Brasil: 559.000 / 612.000; Portugal: 218.000 / 931.000) 

iAulete: "Lembro dessa mulher, como me lembro de meus idos sofrimentos." (Guimarães 
Rosa, Grande sertão: veredas) 
 A frequência nas páginas da Internet da formação idas (Brasil: 169.000; Portugal: 

35.100) deve ser tratada com precaução, porque essa integra igualmente a do substantivo ida, 

mas a busca da forma idos (Brasil: 136.000; Portugal: 53.400) também indica o uso adjectival 

desta formação em ambos os países. 

 

interditado: ‘adj. sm. que ou aquele que sofreu interdição’ (1867) (Brasil: 235.000 / 274.000; 
Portugal: 2.410 / 2.840) iAulete: viaduto interditado, circulação interditada 
 O verbo interditar (Brasil: 65.000; Portugal: 4.680) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação interditadas (Brasil: 98.100; Portugal: 765) 

indica o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

jogado: ‘1. que se jogou ou arriscou no jogo 2. (br) prostrado, inerte 3. (br) abandonado, 
desamparado’ (sXIII) (Brasil: 1.160.000 / 1.270.000; Portugal: 82.900 / 145.000) iAulete: (1) 
dinheiro jogado no pôquer (2) Encontrei-o jogado, apático. (3) meninos de rua jogados à própria 
sorte 

 A frequência nas páginas da Internet da formação jogadas (Brasil: 357.000; Portugal: 

34.300) deve ser tomada com cuidado, porque esse indica ao mesmo tempo a frequência do 

substantivo jogada, mas a busca da formação jogados (Brasil: 302.000; Portugal: 11.500) 

indica igualmente o uso adjectival em ambos os países. 

 

machucado: ‘adj. 1. que se machucou • sm. 2. contusão machucadora, machucão 3. P. ext. 
qualquer ferimento sem gravidade; machucão’ (sXV) (Brasil: 199.000 / 201.000; Portugal: 2.880 / 
2.680) iAulete: (1) Minha perna ficou muito machucada. (2) O machucado no braço já sarou. 

 O verbo machucar (Brasil: 145.000; Portugal: 2.170) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação machucadas (Brasil: 8.750; Portugal: 364) 

indica o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

maltado: ‘a que se adicionou malte’ (sXX) (Brasil: 3.400 / 8.140; Portugal: 146 / 255) iAulete: leite 
maltado 
 O verbo maltar (Brasil: 3.220; Portugal: 73) usa-se em ambos os países. A frequência 

nas páginas da Internet da formação maltadas (Brasil: 390; Portugal: 22) indica o seu uso 

adjectival no PB e no PE.   
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manobrado: ‘1. que se manobrou 2.controlado, dirigido’ (Brasil: 6.110 / 14.330; Portugal: 2.470 / 
2.250) 
 O verbo manobrar (Brasil: 35.900; Portugal: 8.380) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação manobradas (Brasil: 2.460; Portugal: 519) 

indica o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

matado16 (br): ‘malfeito, mal-acabado’ (PE: br) (Brasil: 156.000 / 171.000; Portugal: 14.200 / 
18.200) iAulete: Esse marceneiro fez um armário todo matado. 
 A frequência nas páginas da Internet da formação matadas (Brasil: 6.630; Portugal: 

312) indica o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

milimetrado: ‘1. medido por milímetros 2. marcado em milímetros’ (Aurélio) (Brasil: 13.700 / 
16.200; Portugal: 48 / 51) iAulete: papel milimetrado 
 O verbo milimetrar – ausente dos dicionários de Portugal – apresenta (Brasil: 325; 

Portugal: 0) uma presença nula no PE. A frequência nas páginas da Internet da formação 

milimetradas (Brasil: 4.150; Portugal: 7) é elevada no PB mas mínima no PE.   

 

miscigenado: ‘resultante de miscigenação’ (sXX) (Brasil: 6.970 / 17.800; Portugal: 1.880 / 7.790) 
 O verbo miscigenar (Brasil: 2.700; Portugal: 137) usa-se no PB e no PE. A frequência 

nas páginas da Internet da formação miscigenadas (Brasil: 3.510; Portugal: 253) indica o seu 

uso adjectival em ambos os países.   

 

nucleado: ‘que tem núcleo’ (1873) (Brasil: 3.960 / 2.690; Portugal: 108 / 90) 
 O verbo nuclear (ausente dos dicionários de Portugal) – buscado na Internet integrado 

na expressão podem nuclear, para ser diferenciado do adjectivo – (Brasil: 95; Portugal: 1) tem 

presença reduzida no PB e quase nula no PE. A frequência nas páginas da Internet da formação 

nucleadas (Brasil: 6.200; Portugal: 332) indica o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

oficializado: ‘1. que se oficializou, tornado oficial 2.consagrado pelo uso; sancionado’ (a1958) 
(Brasil: 97.100 / 110.000; Portugal: 12.100 / 17.900) 
 O verbo oficializar (Brasil: 148.000; Portugal: 8.560) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação oficializadas (Brasil: 23.500; Portugal: 1.680) 

atesta o seu uso adjectival em ambos os países.   

 
 
 

                                                 
16Villar, 1989, 250, malfeito, atamancado, engerocado, mal-enjorcado, mal-entrouxado (‘feito apressadamente e sem 
capricho’). 
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prefixado: ‘1. prefixo (fixado ou determinado antes) 2. diz-se de investimento cujo rendimento é 
calculado no ato da aplicação’ (1836) (Brasil: 34.800 / 33.800; Portugal: 668 / 723) iAulete: (1) 
data prefixada 

O verbo prefixar (Brasil: 3.860; Portugal: 458) usa-se em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação prefixadas (Brasil: 23.400; Portugal: 325) 

indica o seu uso adjectival no PB e no PE.   

 
reaberto: ‘que se reabriu’ (1881) (Brasil: 186.000 / 199.000; Portugal: 77.500 / 27.900) 

O verbo reabrir (Brasil: 204.000; Portugal: 87.600) usa-se no PB e no PE. A 

frequência nas páginas da Internet da formação reabertas (Brasil: 63.400; Portugal: 23.500) 

prova o seu uso adjectival em ambos os países.   

 

sarado: ‘1. que sarou 2. (br) Gír. diz-se de indivíduo valentão 3. (br) Gír. malhado’ (sXIV) (Brasil: 
140.000 / 168.000; Portugal: 8.740 / 8.190) 

O verbo sarar (Brasil: 19.700; Portugal: 5.940) usa-se em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação saradas (Brasil: 11.600; Portugal: 622) 

confirma o seu uso adjectival no PB e no PE.   

 

sediado: ‘que tem sede’ (c1970) (Brasil: 230.000 / 260.000; Portugal: 24.300 / 35.000) iAulete: as 
empresas sediadas no estado 
 O verbo sediar (Brasil: 589.000; Portugal: 2.460) usa-se em ambos os países. A 

frequência nas páginas da Internet da formação sediadas (Brasil: 165.000; Portugal: 15.000) 

indica o seu uso adjectival no PB e no PE.   

 

seriado17: ‘1. disposto em série 2. que se faz, realiza ou exibe em série(s)’ (1899) (Brasil: 
1.050.000 / 844.000; Portugal: 11.100 / 496.000) iAulete: números seriados, ensino seriado 

O verbo seriar (Brasil: 1.570; Portugal: 973) usa-se no PB e no PE. A frequência nas 

páginas da Internet da formação seriadas (Brasil: 41.000; Portugal: 7.780) prova o seu uso 

adjectival em ambos os países.   

 

subnutrido: ‘adj. sm. que ou quem se acha em estado de subnutrição’ (sXX) (Brasil: 3.520 / 9.240; 
Portugal: 291 / 981) 

O verbo subnutrir (Brasil: 393; Portugal: 20) usa-se em ambos os países. A frequência 

nas páginas da Internet da formação subnutridas (Brasil: 36.100; Portugal: 2.450) atesta o seu 

uso adjectival no PB e no PE.   

 

 

                                                 
17O adjectivo seriado já figura no Priberam. 31/01/2011. 
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6.4. Advérbio18 convertido de substantivo (1) 

milhões (adv.) (br): ‘Gír. no mais alto grau; muitíssimo’ (Brasil: adorei 162 / 172; Portugal: 27 / 7) 
iAulete: Adorei milhões aquele espetáculo. 
 Formação com frequência reduzida no PB e mínima no PE. 

 

6.5. Advérbio convertido de adjectivo (1) 

adoidado19 (adv.) (br): ‘muito, intensamente’ (Brasil: (ele) mente 39 / 10; Portugal: 0 / 0) iAulete: 
Ela mente adoidado. 
 Formação com frequência mínima no PB e nula no PE. 

 

6.6. Sumário 

As formações inequivocamente brasileiras deste capítulo foram as 56 seguintes: 

1. substantivos masculinos convertidos de adjectivos: ajantarado, amarrado, banhado, 

rodoviário; 

2. substantivos femininos convertidos de adjectivos: afiliada, aftosa, assertiva, brasiliana, 

filmadora, hidr(o)elé(c)trica, importadora, lavadora, narigueira, paisagística, panificadora, 

regist(r)adora, retransmissora, rodoviária, subsidiária; 

3. substantivo masculino convertido de verbo conjugado: habite-se; 

4. adjectivos convertidos de verbos (particípios passados): abortado, abusado, arvoado, 

badalado, bitolado, cassado, cimentado, cismado, conscientizado, contemplado, convocado, 

cornificado, desagasalhado, desengajado, destabocado, empelicado, encouraçado, 

escabreado, flexionado, ido, interditado, jogado, machucado, maltado, manobrado, matado, 

miscigenado, oficializado, prefixado, reaberto, sarado, sediado, seriado, subnutrido; 

5. advérbio convertido de substantivo: milhões; 

6. advérbio convertido de adjectivo: adoidado. 

As 3 formações seguintes, para além do Miniaurélio, figuram em apenas um dos 

dicionários do Brasil por mim consultados (todos no iAulete): contemplado, descalibrado e 

manobrado. 

As formações que figuraram em mais de 1000 páginas de Portugal da Internet foram as 

23 seguintes:  

(substantivos): o chiado, a rodoviária, a subsidiária;  

(adjectivos): abortado, abusado, badalado, cimentado, concursado, contemplado, convocado, 

flexionado, ido, interditado, jogado, machucado, manobrado, matado, miscigenado, 

oficializado, reaberto, sarado, sediado, seriado. 

O advérbio adoidado figura em menos de 50 páginas brasileiras da Internet. 

                                                 
18Na busca dos advérbios seguintes procurei as expressões adorei milhões e (ele) mente adoidado, sugeridas pelo iAulete. 
19Villar 1989, 162, observação: usado adverbialmente ‘adoidadamente, como um doido’. 
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A distribuição dos elementos deste capítulo segundo a sua datação é a seguinte:   

Século Itens Percentagem 

sem data 22 27% 

XIII 6 7% 

XIV 4 5% 

XV 2 2,5% 

XVI 6 7% 

XVII 2 2,5% 

XVIII 1 1% 

XIX 19 23% 

XX 21 25% 

Total: 83 100% 
 

 Os substantivos banhado (sXIII) e mordida (d.sXII), tal como os adjectivos abortado 

(sXIII), cassado (1257), ido (sXIII) e jogado (sXIII) datam do século XIII. Os substantivos 

alagado (sXIV) e amarrado (1344), tal como os adjectivos avoado (sXIV) e sarado (sXIV) 

datam do século XIV. 

Dos 61 itens datados 21 elementos (34,5%) ou seja a maioria, são do século XX, o que 

confirma as expectativas prévias. 

Duas formações das 83 aqui recolhidas, os adjectivos amolecado e seriado já figuram 

no Priberam. 
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7. Resultados e conclusões 
 Neste capítulo final junto os resultados da minha investigação e apresento as 

conclusões a que cheguei após a análise da minha recolha.  

 
7.1 Formações e processos de formação que merecem menção 

 Reúno aqui, tendo em conta a ordem da sua aparição na tese, os casos das formações e 

dos processos de formação que merecem ser lembradas, nomeadamente por não existirem no 

PE, ou por serem mais frequentes no PB do que no PE. 

 Entre os elementos formados por prefixação, destaco as formas aético e aistórico (do 

ponto de vista fonológico), a forma interclube (do ponto de vista morfo-sintático) e os verbos 

independer e inexistir, formados provavelmente dos adjectivos independente e inexistente. 

 Relativamente aos substantivos não-avaliativos formados de substantivos observei que 

entre os sufixos -eiro e -ista, concorrentes em formar nomina agentis, o primeiro demonstra 

uma maior representatividade na minha recolha, e isso corresponde à observação de Vilela 

(1994: 75). É também nesta subsecção que examinei as formações em -eria. Cheguei à 

conclusão de que no PB -eria se considera um sufixo, mas no PE é apenas uma terminação. O 

exame das formações disponíveis em -aria e -eria nos dicionários inversos deu como resultado 

uma maior frequência das primeiras no PE, e uma maior representatividade das segundas no 

PB. 

 No caso dos substantivos avaliativos, a minha investigação atestou uma maior 

frequência das formas diminutivas, e entre essas o papel predominante do sufixo -(z)-inho/a. 

Tive 4 exemplos onde o sufixo avaliativo se juntou a um radical adjectival (gostosão, 

gostosona, quentão e quentinha) e 2 exemplos onde o mesmo se juntou a um radical verbal 

(falastrão e gritalhão). Em dois casos o sufixo -íssimo, formador do superlativo sintético dos 

adjectivos, juntou-se a substantivos (caipiríssima e finalíssima).   

 No exame dos substantivos deverbais, estudando os exemplos para as formações 

criadas com os sufixos concorrentes -ção e -mento, que não se bloqueiam, pude confirmar a 

constatação de Basílio (2008: 42) segundo a qual as formações em -ção são mais numerosas do 

que as formações em -mento. 

No caso dos adjectivos formados de substantivos, os adjectivos abecedense e aidético 

criaram-se a partir das siglas ABCD e AIDS respectivamente. Os adjectivos ceciliano, eciano, 

oswaldiano foram criados a partir do nome e não do apelido dos escritores Cecília Meireles, 

Eça de Queirós e Oswald de Andrade. No caso dos adjectivos deverbais, constatei que a 

frequência na minha recolha das formações com os sufixos concorrentes e sinónimos -dor e 

-nte foi praticamente a mesma.  
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Entre as formações criadas por parassíntese recolhi o adjectivo coestaduano, facto que 

merece menção porque com este tipo de formação em geral se criam verbos. 

No caso das formações criadas por conversão chamo a atenção para três casos 

interessantes: o substantivo habite-se (convertido de verbo conjugado), o advérbio milhões 

(convertido de substantivo) e o advérbio adoidado (convertido de adjectivo).  

  
7.2. Datação 
 No meu trabalho, graças ao dicionário Houaiss, pude obter a datação de muitos dos 

elementos recolhidos. Parti da hipótese de que a maior parte das palavras recolhidas dataria do 

século XX, como sinal do afastamento lento mas detectável também no léxico entre o PB e o 

PE. Como resultado, obtive os dados de datação seguintes que apresento repartidos por 

categorias gramaticais1:     

 

 

 Como se pode constatar na tabela acima, em 47,5% das palavras reunidas a informação 

sobre a sua datação não foi acessível (ou porque o Houaiss não a contém, ou porque a 

formação em questão não aparece no dito dicionário). Em 52,5% das formações (404 itens) 

existe esta informação, das quais 262 formações, ou seja 64,85% foram criadas no século XX, 

o que corresponde às minhas expectativas prévias.  

 Lembro aqui as formações mais antigas da recolha:  

século XIII: mordida (d.sXII), cassado (1257), cebolão (1258), banhado (sXIII), abortado 

(sXIII), ido (sXIII) e jogado (sXIII); 

século XIV: cantada (d.sXIII), amarrado (1344), barbeador (1346), transar (1365),  vaguidão 

(sXIV), alagado (sXIV), avoado (sXIV) e sarado (sXIV). 

 

                                                 
1Desta tabela falta o adjectivo bilaquiano (formado do nome de Bilac) porque no Houaiss figura com a datação sXIX-XX. 

século substantivos adjectivos verbos advérbios total 
 itens itens itens itens itens % 
sem data 165 160 40 2 367 47,5 

XIII 3 4 0 0 7 1 

XIV 5 2 1 0 8 1 

XV 1 3 1 0 5 0,5 

XVI 4 6 0 0 10 1,5 

XVII 6 1 0 0 7 1 

XVIII 6 1 1 0 8 1 

XIX 54 28 15 0 97 12,5 

XX 134 85 43 0 262 34 

Total: 378 290 101 2 771 100 
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7.3. Forma sintética no PB – perífrase no PE 

Nos 7 casos seguintes, a formação sintética do PB exprime-se por uma perífrase no PE: 

returno → jogo da segunda mão, borracharia → casa de pneus, movelaria → loja de móveis, 

verdureiro → vendedor de verduras, lixão → caixote de lixo, premiação → entrega de 

prémios e barbeador → máquina de barbear. 

 
7.4. Formações criadas de palavras importadas 

 As 18 formações seguintes foram criadas duma palavra base importada: 

antiquark, goleiro, marqueteiro, roqueiro, esqueitismo, chargista, lobista, securitário, 

aidético, esqueitista, bipar, blefar, esnobar, hachurar, nuançar, xerocar, xeroxar e escanear. 

 

7.5. Formações com frequência significativa nas páginas de Portugal da Internet2 

 As 164 formações seguintes (em ordem da sua aparição na tese) tiveram uma 

frequência superior a 1000 nas páginas de Portugal da Internet, o que indica a sua penetração 

no PE: 

adimensional, anaeróbico, incontido, inexistir, interclube, reaproveitar, supercomputador;  

chuveirada, molecada, reisado, baixaria, bilheteria, previdenciário, boaideiro, caminhoneiro, 

churrasqueiro, garimpeiro, goleiro, grileiro, maconheiro, roqueiro, sanfoneiro, verdureiro, 

carrapateira, bobeira, fisiologismo, tenentismo, balconista, capoeirista, hepatologista, 

ortodontista, pecuarista, bandeirante;  

bolão, bundão, chapadão, fardão, lixão, mundão, gostosão, gostosona, motoca, abobrinha, 

boquinha, cachorrinho, caninha, chorinho, chumbinho, cigarrinha, dobradinha, gatinha, 

lapinha, maminha, marchinha, mocinha, quadrinho, tampinha, tendinha, finalíssima;  

etnicidade, manobrabilidade, primariedade, continuísmo, fofura; 

aterrissagem, decolagem, canibalização, conceituação, diagramação, gozação, majoração, 

malhação, patinação, pessoalização, premiação, rotulação, capinadeira, escavadeira, 

debatedor, encanador, removedor, danceteria, assessoramento, cadastramento, 

descumprimento, desmatamento, enfrentamento, gerenciamento, monitoramento, 

planejamento, proferimento, rastreamento, reaproveitamento, revigoramento; 

atendente, retirante, favelado, ambulatorial, clonal, estadual, hipertextual, informacional, 

ligamentar, perimetral, vestigial, praiano, securitário, vampiresco, machadiano, nietzschiano, 

rotuliano, aidético, bentónico, fitogeográfico, ideogramático, continuísta, varejista, cabuloso, 

tesudo; 

                                                 
2As formações sublinhadas tiveram entrada no Priberam (dicionário de Portugal) no período entre o verão de 2009 e o 
mês de Janeiro de 2011.  
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limitador, revitalizador, torturador, hipnotizante, iniciante, limitante, modulante, pulsante, 

ac(c)cionável, manipulável, manuseável, relacionável; 

bagunçar, bipar, envelopar, grilar, mobiliar, transar, zerar, escanear, planejar, parabenizar; 

o chiado, a rodoviária, a subsidiária; abortado, abusado, badalado, cimentado, concursado, 

contemplado, convocado, flexionado, ido, interditado, jogado, machucado, manobrado, 

matado, miscigenado, oficializado, reaberto, sarado, sediado e seriado. 

 

7.6. Formações com frequência mínima nas páginas do Brasil da Internet 

 As formações que foram encontradas em menos de 50 páginas do Brasil da Internet 

foram as 10 seguintes: antipoliomielítico, semimarinho, estradeirice, desperdiçamento, 

gidiano, aquênico, megalocefálico, pirofóbico, autopreservativo, adoidado (Adv.). 

 

7.7. Formações que já figuram no Priberam 

As 32 formações seguintes3, ausentes dos dicionários de Portugal no momento da sua 

recolha (verão de 2009), na altura da última verificação de todos os elementos recolhidos e 

apresentados neste trabalho como formações brasileiras – Janeiro de 2011 – já figuraram, sem 

a indicação de brasileirismo, no Priberam, dicionário on-line de Portugal em actualização 

constante: 

aético, anaeróbico, anético, reaproveitar, subfa(c)turar, superfa(c)turar; gauchada, 

marmoraria, enxadrismo, primatologista; extra(c)tivismo; diagramação, ecolocalização, 

debatedor, gerenciamento, letramento, rastreamento, revigoramento; informacional, 

aquaviário, hidroviário, potoqueiro, proustiano, planctónico, extra(c)tivista; necrosante, 

pulsante; diagramar, jiboiar, normatizar; amolecado, seriado. 

 

7.8. Formações pertencentes à mesma família de palavras 

 Nos seguintes 57 casos4, duas ou mais formações da minha recolha têm origem na 

mesma palavra base, que tanto pode ser portuguesa como importada: 

afobar → afobação, afobado, afobamento; alcagüete → alcagüetagem, alcagüetar; 

alunissage fr. → alunissagem, alunissar; amerrissage fr. → amerissagem, amerissar; 

aproveitar → reaproveitamento, reaproveitar; aterrissage fr. → aterrissagem, aterrissar; 

bagunça → bagunçar, bagunceiro; bobo → bobeira, boboca; bola → bolaço, bolão; cábula 

→ encabulação, encabular; caipira → acaipirado, caipirada, caipiríssima, encaiporar; 

                                                 
3Sublinho as formações, cuja frequência nas páginas de Portugal da Internet já ultrapassava as 1000 páginas numa das 
duas alturas em que foram feitas as buscas dos elementos da minha recolha (Verão de 2009 e Janeiro de 2010).  
4Os elementos sublinhados já figuram no Priberam, sem a indicação de brasileirismo. 
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canibal → canibalístico, canibalização; capim → capina, capinadeira, capinar, capineiro; 

catucar → catucada, catucão; charque → charqueada, charquear; clientela → clientelista, 

clientelístico; contínuo → continuísmo, continuísta; cutucar → cutucada, cutucão; dedo → 

dedar, dedilhado; diagrama → diagramação, diagramar; difusão → difusionismo, 

difusionista; dólar → dolarização, dolarizar, doleiro; enga(m)belar → enga(m)belação, 

enga(m)belamento; esnobe → esnobação, esnobar; espiar → espiada, espiadela; espinafre → 

espinafração, espinafrar; esqueite → esqueitismo, esqueitista; extra(c)tivo → extra(c)tivismo, 

extra(c)tivista; garimpo → garimpagem, garimpar, garimpeiro; gaúcho → agauchado, 

gauchada, gaucharia; gostoso → gostosão, gostosona; grampo → grampeamento, grampear; 

grilo → grilado, grilagem, grilar, grileiro; hepatologia → hepatológico, hepatologista; ímã 

→ imantação, imantar; incorporar → incorporador, incorporadora; indígena → indigenismo, 

indigenista; indústria → industrializável, industriário; limitar → limitador, limitante; lua 

(*lun-) → alunizagem, alunizar; manobrar → manobrabilidade, manobrado; moleque → 

amolecado, molecada, molecagem; mundo → mundão, mundaréu; normativo → 

normatização, normatizar; piche → pichação, pichador, pichar; pipoca → empipocar, 

pipocar, pipoqueiro; plano → planejamento, planejar; praia → praiano, praieiro; preservar 

→ autopreservação, autopreservar-se, autopreservativo; punga → punguear, punguista; 

punir → autopunição, autopunitivo; quente → quentão, quentinha; quinta-coluna → quinta-

-colunismo, quinta-colunista; rodoviário (adj.) → rodoviária (sf.), rodoviário (sm.); rustir → 

enrustido, enrustir; saprófita → saprofítico, saprofitismo; xerox → xerocar, xeroxar. 

 

7.9. Conclusões finais 

 Baseando-me nos resultados obtidos nesta tese posso concluir que mesmo na área da 

formação das palavras derivadas se pode detectar uma diferenciação lenta mas permanente 

entre o PB e o PE. Considero que a minha investigação ao identificar as formações brasileiras 

presentes no Miniaurélio e verificar a frequência das mesmas nas páginas da Internet foi útil, 

podendo vir a servir de base a pesquisas posteriores.   
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ÍNDICE ALFABÉTICO DAS PALAVRAS ESTUDADAS 
 

O número que segue a dada palavra indica a página onde ela figura. As palavras que aparecem 
seguidas de “br” figuram nos dicionários de Portugal com a indicação de brasileirismo. As palavras 
sublinhadas já figuram no Priberam, sem tal indicação. 
 
A 
abalador, 152 
abanamento, 112 
abatedouro (-doiro), 111 
abatumado, 187 
abecedense, 130 
abeirante, 154 
abespinhadiço, 151 
abiogenético, 135 
abobrinha, br, 81 
aboio, br, 180 
abortado, 188 
abotoamento, 112 
abreugráfico, 135 
abrideira, br, 107 
abusado, 188 
ac(c)ionável, 157 
acaboclado, br, 188 
acafajestado, 188 
acaipirado, br, 189 
acautelatório, 157 
acessar, br, 161 
acetinagem, 98 
achincalhador, 152 
aclarador, 152 
acostadouro (-doiro), 
111 
acromegálico, 135 
adesismo, br, 59 
adimensional, 14 
adoidado, 197 
aético, 14 
aferível, 157 
afiliada, 184 
afligidor, 152 
afobação, br, 102 
afobado, br, 189 
afobamento, 112 
aftosa, br, 184 
agauchado, br, 189 
agoniador, 152 
agroecológico, 135 
aidético, 136 
aistórico, 14 
ajantarado, 183 
alagado, 183 

alambrado, br, 183 
alcagüetagem, 98 
alcagüetar, 162 
alencariano, 131 
alencarino, 145 
alfabetizando, 117 
almejável, 157 
alunissagem, 99 
alunissar, 162 
alunizagem, 99 
alunizar, 174 
amarrado, br, 183 
amatutado, 189 
ambulatorial, 123 
amerissagem, 99 
amerissar, br, 162 
amolecado, 189 
amplificante, 154 
anaeróbico, 14 
anelão, 73 
anético, 14 
angiologista, 63 
animístico, 136 
anômico, 136 
anticonvulsivante, 155 
antiético, 15 
antipoliomielítico, 16 
antiquark, 16 
antivirótico, 16 
aparação, 102 
apontável, 157 
aquaviário, 127 
aquênico, 136 
aquilatamento, 112 
armarinho, br, 81 
arquimediano, 132 
arrebitamento, 112 
arteriográfico, 136 
arvoado, 189 
aspear, 170 
assertiva, br, 184 
assessoramento, 113 
assuntar, br, 162 
astronáutico, 137 
atendente, br, 117 

aterrissagem, 99 
aterrissar, br, 163 
atiradeira, br, 107 
audiométrico, 137 
ausculta, 179 
autodefinir-se, 17 
auto-incluir-se, 17 
autopreservação, 17 
autopreservar-se, 17 
autopreservativo, 154 
autopunição, 17 
autopunitivo, 17 
avoado, br, 190 
azinhavrar, br, 163 
B 
bachiano, 132 
badalado, br, 190 
baderneiro, br, 128 
bagunçar, br, 163 
bagunceiro, br, 128 
baixaria, br, 45 
balconista, br, 63 
bandeirante, br, 67 
bandeiriano, 132 
bangüezeiro, br, 49 
banhado, br, 183 
barbeador, br, 109 
barranqueira, br, 58 
bateador, 109 
baudelairiano, 132 
belezoca, br, 78 
bêntico, 137 
bentónico, 137 
bergamoteira, 55 
beriliose, 66 
bestar, br, 163 
bestialógico, br, 137 
bicota, br, 79 
bilaquiano, 132 
bilheteira, 45 
bipar, 163 
bissexualismo, 91 
bitolado, br, 190 
blefar, br, 163 
bobeira, br, 58 
boboca, br, 78 

boiadeiro, br, 49 
bolaço, br, 72 
bolão, br, 73 
boquinha, br, 81 
bordejo,  180 
borgiano, 132 
borracharia, 46 
botulínico, 137 
branquinha, br, 81 
braquigráfico, 138 
braquilógico, 138 
brasiliana, 184 
brechtiano, 132 
breguice, 90 
brigalhada, br, 33 
bronquear, 170 
bronquiolar, 123 
brotinho, br, 81 
bundão, 73 
burrama, br, 38 
C 
cabineiro, 49 
cabrocha, br, 67 
cabuloso, br, 148 
cachorrinho, 81 
cadastramento, 113 
cafajestada, br, 34 
cafonice, br, 90 
caipirada, br, 34 
caipiríssima, 84 
caiporismo, br, 59 
cajazinha, 82 
caminhoneiro, 49 
canaleta, br, 76 
canavieiro, 128 
cangaceiro, br, 50 
canibalístico, 138 
canibalização, 102 
caninha, br, 82 
canjiquinha, br, 82 
cantada, br, 97 
capengar, br, 164 
capina, br, 179 
capinadeira, 107 
capinar, br, 164 
capineiro, br, 50 
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capoeirista, 63 
capoteiro, br, 50 
caradurismo, br, 60 
caretice, br, 90 
carnaubeira, br, 56 
carneação, br, 102 
carrapateira, 56 
carreata, br, 118 
carrocinha, br, 82 
cascateiro, br, 128 
cassado, 190 
castro-alvense, 130 
catinguento, br, 130 
catucada, br, 97 
catucão, br, 101 
caturrismo, 60 
cavalariano, 66 
cebolão, 74 
ceciliano, 125 
cegante, 155 
centelhador, 109 
chacareiro, br, 50 
chagásico, 138 
chaleirar, br, 164 
chamalotado, 122 
chapadão, br, 74 
chapeamento, 113 
chargista, 63 
charqueada, br, 97 
charquear, br, 170 
chaveamento, 113 
chiado, 184 
chispada, br, 97 
chocalhante, 155 
chorinho, 82 
chumbinho, 82 
chupada, 97 
churrasqueiro, 50 
chuveirada, br, 34 
ciclagem, 37 
cientificismo, 91 
cigarrinha, 82 
cimentado, 190 
cinográfico, 138 
circunlunar, 18 
cismado, 191 
ciumada, 34 
clânico, 139 
clientelista, 146 
clientelístico, 139 
clonal, 123 

cochilo, br, 180 
coestaduano, 174 
colchonete, 77 
combustor, br, 93 
conceituação, 102 
concursado, br, 191 
conflitar, 164 
congada, br, 35 
conscientizado, 191 
contemplado, 191 
continuísmo, 91 
continuísta, 146 
convocado, 191 
cooperativado, 122 
copernicano, 125 
copidescar, 164 
cornificado, 192 
coronariano, 126 
corredeira, br, 107 
correntista, 64 
currar, br, 164 
cutucada, br, 97 
cutucão, br, 101 
D 
danceteria, br, 111 
debatedor, 109 
decolagem, br, 99 
decupagem, 100 
dedar, 165 
dedilhado, 184 
defasagem, 100 
deflacionar, 165 
denegridor, 152 
desagasalhado, 192 
descalibrado, 192 
descosturar, 18 
descumprimento, 113 
desempacar, br, 19 
desengajado, 192 
desenlatar, 19 
desincompatibi- 
lização, 102 
desindexação, 103 
desmatamento, 113 
desmobilhar, 19 
desmobiliar, 19 
desmunhecar, 175 
desodorar, 19 
desperdiçamento, 113 
despersonificar, 19 
despreguiçar-se, 175 
destabocado, br, 192 

destratar, br, 19 
diagramação, 103 
diagramar, 165 
diatético, 139 
dickensiano, 132 
difusionismo, 60 
difusionista, 146 
dirimível, 157 
discagem, 100 
discipular, 123 
discurseira, br, 58 
dislálico, 139 
disparada, br, 184 
dispersador, 152 
dobradinha, br, 82 
dodecassilábico, 139 
dolarização, 103 
dolarizar, 172 
doleiro, br, 51 
dostoievskiano, 126 
drapejamento, 113 
drummondiano, 132 
E 
eciano, br, 132 
ecolocalização, 103 
ecossistêmico, 139 
editorador, 109 
ele(c)troencefa-
lográfico, 139 
eleitoreiro, 128 
eliminativo, 154 
embarafustar, br, 20 
embebimento, 114 
empacador, br, 152 
empadinha, 82 
empelicado, 192 
emperiquitar-se, br, 175 
empetecar, 20 
empinador, 153 
empipocar, br, 175 
emplacar, br, 176 
empombar, br, 176 
encabulação, br, 103 
encabular, br, 176 
encafifar, br, 176 
encaiporar, br, 177 
encalombar, br, 177 
encanador, br, 110 
enchapelar-se, br, 177 
encouraçado, 193 
enfaramento, 114 
enfrentamento, 114 

enga(m)belação, 103 
enga(m)belamento, 114 
engavetamento, 114 
enquizilar, 20 
enrustido, 193 
enrustir, 20 
envelopar, br, 165 
enxadrismo, 60 
ergométrico, 140 
escabreado, br, 193 
escanear, 170 
escapulida, br, 185 
escavadeira, br, 108 
escolado, br, 122 
escorregador, 153 
esfincteriano, 132 
esfoguear, br, 177 
esmolambado, br, 193 
esnobação, 103 
esnobar, br, 165 
esparramação, 104 
espiada, 98 
espiadela, 108 
espinafração, 104 
espinafrar, br, 165 
esqueitismo, 60 
esqueitista, 146 
estadual, br, 124 
estradeirice, 90 
etnicidade, 88 
eurasiano, 126 
euripidiano, 133 
extra(c)tivismo, 91 
extra(c)tivista, 146 
F 
fa(c)torar, 165 
falastrão, br, 75 
fardão, br, 74 
farrista, br, 146 
favelado, br, 122 
fibromatoso, 148 
filmadora, br, 185 
finalíssima, 84 
fisiologismo, br, 61 
fitogeográfico, 140 
fitoterápico, 140 
fixável, 157 
flambagem, 100 
flexionado, 193 
flexográfico, 140 
florianopolitano, 126 
fluorar, 166 
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fofura, 92 
foguista, br, 64 
fonado, 122 
forminha, 82 
freada, br, 185 
fubecada, br, 98 
fumaçar, 166 
futurologista, 64 
fuxico, br, 180 
G 
gabaritado, 122 
gangsterismo, 61 
garimpagem, 100 
garimpar, br, 166 
garimpeiro, br, 51 
garoar, br, 166 
gatinha, br, 82 
gauchada, 35 
gaucharia, 46 
gaveteiro, br, 57 
gemológico, 140 
geofágico, 140 
gerenciamento, 114 
gerontológico, 141 
gidiano, 133 
ginetear, br, 171 
goleiro, br, 51 
gonçalvino, 145 
gostosão, br, 75 
gostosona, br, 75 
gozação, 104 
grampeamento, 114 
grampear, br, 171 
grilado, 193 
grilagem, br, 100 
grilar, 166 
grileiro, br, 51 
gritalhão, 75 
grotão, br, 74 
gurizada, br, 35 
gutenberguiano, 133 
H 
habite-se, 187 
hachurar, 166 
heideggeriano, 133 
hepatológico, 141 
hepatologista, 64 
herodotiano, 133 
heterossexualismo, 92 
hidr(o)elé(c)trica, 185 
hidrocarbônico, 141 
hidroviário, 127 

hipertextual, 124 
hipnotizante, 155 
horista, br, 147 
humiano, 133 
humoralismo, 92 
husserliano, 133 
I 
icosaédrico, 141 
ideogramático, 141 
ido, 194 
ileal, 124 
imantação, 104 
imantar, br, 166 
importadora, br, 185 
inamistoso, 21 
inapetente, 21 
incisional, 124 
incontido, 21 
incorporador, 153 
incorporadora, 185 
incursionar, 167 
independer, br, 21 
indigenismo, 92 
indigenista, 64 
industrializável, 158 
industriário, br, 47 
ineludível, 22 
inexistir, 22 
inextinguibilidade, 88 
inferninho, br, 82 
informacional, 124 
iniciante, 155 
instrumentador, br, 110 
integralizar, 172 
interclube, 23 
interditado, 194 
interfonar, 167 
interiorano, 127 
intertítulo, 23 
intertribal, 23 
intranquilizar, 172 
invernista, br, 64 
inzoneiro, br, 128 
irmanação, 105 
irrebatível, 22 
irreprochável, 22 
J 
jabuticabal, 38 
jequice, br, 90 
jiboiar, 167 
jogado, 194 
joyciano, 133 

judiação, br, 105 
K 
kardecista, 147 
L 
laborterápico, 141 
laçador, br, 110 
lajota, 79 
lajoteiro, 51 
lanterninha, br, 83 
laparoscópico, 142 
laparotómico, 142 
lapinha, br, 83 
lastragem, br, 100 
lastreamento, 115 
lavadora, br, 185 
lavratura, br, 117 
leonardesco, 131 
letramento, 115 
ligamentar, 124 
limitador, 153 
limitante, 155 
lixão, br, 74 
lobista, 64 
lordótico, 142 
loroteiro, br, 129 
lotérico, 142 
M 
machadiano, 133 
machucado, 194 
maconheiro, br, 51 
macumbeiro, br, 129 
majoração, 105 
maldar, br, 167 
malhação, br, 105 
maltado, 194 
maminha, 83 
mancada, 186 
maneirar, 167 
manguezal, br, 38 
manipulável, 158 
manobrabilidade, 88 
manobrado, 195 
manuseável, 158 
maracujazeiro, br, 56 
marchinha, 83 
margeante, 155 
marmiteiro, br, 52 
marmoraria, 46 
marola, br, 78 
marqueteiro, 52 
marreteiro, br, 52 
matado, br, 195 

matutagem, br, 37 
maxixeiro, br, 56 
megalocefálico, 142 
melissográfico, 142 
mexeção, 105 
micagem, 37 
micreiro, 52 
milhões, 197 
milimetrado, 195 
miscigenado, 195 
miserabilidade, 89 
mobiliar, br, 167 
mocinha, 83 
modulante, 155 
molecada, br, 35 
molecagem, br, 37 
molejo, br, 180 
monitoramento, 115 
montoeira, br, 58 
moquear, br, 167 
mordida, 186 
motoca, 78 
motorneiro, br, 53 
movelaria, br, 46 
muambeiro, br, 53 
mundão, br, 74 
mundaréu, 76 
muralista, 65 
mureta, 77 
N 
nadadeira, br, 108 
narigueira, 186 
necrosante, 156 
negocista, br, 65 
neoclassicista, 147 
neuronial, 125 
nietzschiano, 133 
normatização, 105 
normatizar, 172 
nuançar, 168 
nucleado, 195 
O 
oficializado, 195 
orbitador, 110 
orquidário, 47 
ortodontista, 65 
oswaldiano, 133 
otorrinolaringo- 
lógico, 143 
P 
pabulagem, br, 101 
paisagística, 186 
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paliável, 158 
palmiteiro, 57 
panificadora, 186 
pantaneiro, 129 
paqueiro, 129 
paquera, br, 180 
parabenizar, br, 172 
paragráfico, 143 
parapentista, 65 
parelheiro, br, 58 
pascaliano, 134 
passista, br, 65 
patinação, 106 
patriotada, 35 
patrulheiro, 53 
paulificante, 156 
pecuarista, br, 65 
peculatário, 47 
pelancudo, 148 
pequizeiro, 57 
perfuratriz, 110 
perimetral, 125 
perpassante, 156 
peruar, br, 168 
pessoalização, 106 
picaretagem, 37 
pichação, 106 
pichador, 153 
pichar, br, 168 
pilantragem, br, 37 
pinicar, br, 168 
pipocar, br, 168 
pipoqueiro, br, 53 
pirandelliano, 134 
pirofóbico, 143 
planctónico, 143 
planejamento, br, 115 
planejar, br, 171 
plantonista, br, 65 
plotador, 110 
poligínico, 143 
polissindético, 144 
postalista, br, 92 
potoqueiro, 129 
potranco, br, 85 
praiano, br, 127 
praieiro, br, 129 
pré-cabraliano, 23 
pré-cabralino, 23 
pré-cambriano, 24 
prefixado, 196 

premiação, 106 
presepada, br, 36 
prestimosidade, 89 
previdenciário, 47 
primariedade, 89 
primatologista, 66 
proferimento, 115 
proseador, 153 
proustiano, 134 
psicopatologista, 66 
pulador, 153 
pulsante, 156 
punguear, 171 
punguista, br, 66 
pupunheira, 57 
puxamento, 115 
Q 
quadrinho, pl. br, 83 
quantizar, 172 
quarador, 110 
quaresmeira, br, 57 
quentão, br, 75 
quentinha, 83 
quindão, 74 
quinta-colunismo, 61 
quinta-colunista, 147 
quitandeiro, br, 53 
quituteiro, br, 54 
quixabeira, br, 57 
R 
ranzinzar, 168 
rastreamento, 116 
reaberto, 196 
reaproveitamento, 116 
reaproveitar, 24 
rebojo, br, 181 
recambiável, 158 
recapeamento, 116 
regist(r)adora, br, 186 
reisado, br, 36 
rejuntar, 25 
relacionável, 158 
relevável, 158 
religamento, 116 
remanejamento, 116 
removedor, 111 
ressecante, 156 
ressumante, 156 
retirante, br, 117 
retransmissora, 186 
retrosternal, 25 
returno, 25 

reumatológico, 144 
revigoramento, 116 
revitalizador, 153 
revivificante, 156 
rixento, 130 
rodoviária, br, 186 
rodoviário, 184 
rodriguiano, 134 
rondoniano, 127 
roqueiro, br, 54 
rosiano, 134 
rotulação, 106 
rotuliano, 134 
rusguento, 130 
S 
sacoleiro, 54 
saideira, br, 108 
sanfoneiro, br, 54 
sapateador, 154 
sapecar, br, 169 
saprofítico, 144 
saprofitismo, 62 
sarado, 196 
sarampento, 130 
sartriano, 134 
securitário, 127 
sediado, 196 
semimarinho, 26 
semi-religioso, 26 
semi-soma, 26 
seresteiro, br, 54 
seriado, 196 
seringueiro, br, 54 
sinaleira, br, 57 
sinhozinho, br, 83 
soerguimento, 116 
subantártico, 26 
subárctico, 26 
subfacturar, 26 
subnuclear, 125 
subnutrido, 196 
suboficial, 27 
subsidiária, 187 
sunga, br, 180 
supercomputador, 27 
superfa(c)turar, 27 
supersom, 27 
supralitoral, 28 
T 
talassofóbico, 144 
talassoterápico, 144 
talhadão, 74 

tampinha, br, 83 
tapajônico, 144 
tapeação, br, 106 
taquear, 171 
tarimbado, br, 123 
tendinha, 83 
tenentismo, 62 
terápico, 144 
tesudo, 148 
tocaiar, br, 169 
torturador, 154 
tragada, br, 98 
transandino, 28 
transar, br, 169 
tremedeira, br, 108 
trepada, br, 187 
trombótico, 145 
V 
vacilo, 181 
vagarosidade, 89 
vaguidão, 91 
vampiresco, 131 
vaporosidade, 89 
vaquejada, br, 98 
varejista, br, 147 
vargedo, br, 47 
vasectómico, 145 
verdureiro, br, 55 
vereança, 101 
veros(s)imilidade, 89 
vesguice, 90 
vestibulando, 117 
vestigial, 125 
vindicante, 156 
vinhoto, 79 
W 
wittgensteiniano, 134 
X 
xepeiro, br, 55 
xeretar, br, 169 
xerocar, br, 169 
xeroxar, 169 
Z 
zebu(z)eiro, 55 
zerar, 170 
zonear, 171 
zonzeira, br, 93 
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