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Termos e expressões do coloquial do cotidiano da zona rural 
no Brasil central no século XX. 

Apresentação. 

Este é um trabalho que consiste em relatar e preservar uma linguagem oral, 
coloquial e transitória que efetivamente existiu no século XX, na região central 
do Brasil e que, sem dúvida, aparece nas falas do cotidiano do século seguinte. 

Não se trata simplesmente de uma linguagem que eu, ISMAEL DAVID 
NOGUEIRA, conheço, mas de uma linguagem que eu ouvi e falei, pois sou um 
modelo vivo neste processo. 

 

Histórico. 

Em 1960, lá no interior do Estado de Mato Grosso, comecei a registrar os 
primeiros ruídos comunicativos de minha intensa vivência lingüística. Ouvi que 
o Orlandin lançou de nojo porque viu uma cobra jibóia nas paia da barraca”. 
“Minha mãe levando o cumê do meu pai que estava dentro de uma catra de 
garimpo”. “O gato naim esguaritou da casa do Tio Bastião e foi bater lá no 
nosso ranchinho beira-chão”. 

Meu pai tinha um caderno bloco de notas com a imagem da Praia de 
Copacabana em sua capa, e usou uma de suas folhas para fazer um “A B C” 
completo, com letras de imprensa, letras maiúsculas e letras minúsculas, para 
eu me ocupar decorando aquilo e não o incurnicasse enquanto ele praticasse 
sua escrita, pois eu ficava o tempo todo a perguntar que letras eram aquelas 
que ele estava a escrever. 

Decorei o “A B C” de frente para trás e de trás pra frente e fiquei esperando a 
vez de assaranhar aquela cachopa de garatujas para que elas produzissem os 
zunidos que as pessoas usavam, não só para se comunicar, mas para produzir 
realidades e verdades capazes de influenciar um cenário de forma 
impressionante. Antes de atingir a idade de ser alfabetizado, eu ficava 
brincando próximo das crianças mais velhas enquanto elas recebiam 
orientação de leitura ou davam as suas lições. Logo eu já era capaz de juntar 
as letras e formar palavras, escrevia no chão com um graveto como lápis e 
meu material de leitura eram as folhas descartadas do material didáticos das 
outras crianças. Por volta de dois anos mais tarde, eu lia os livros de romances 
do Tio Rafael, não entendia rigorosamente nada, a não ser um monte de 
palavras conhecidas entre outras muitas desconhecidas. Dois anos mais 
adiante, tive acesso a um material mais compatível com minhas expectativas 
de leitura. “Os Três Porquinhos”, O cãozinho “Bingo”, Lúcia Casasanta e sua 
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“As Mais Belas Histórias”, as poesias campesinas de Renato Sêneca Fleury, de 
Paulo Setúbal e de Cornélio Pires. 

Depois fui me ocupar com a Matemática, o Inglês e a Música, que eram 
novidade para mim. Tentei estudar em escolas regulares, mas por ser 
autodidata, decorava todo o programa da série e depois ficava ocioso, ou 
ajudando os colegas nas suas lições.  

Vim para Goiânia, capital do Estado de Goiás, fazer o Exame Supletivo e me 
livrar da sala de aula, mas ainda não tinha a idade mínima exigida para eliminar 
todas as disciplinas necessárias para receber o Diploma de Segundo Grau. 
Voltei para a roça e trabalhei lá por mais dois anos, voltando para Goiânia em 
seguida, já com vinte anos de idade, para me inscrever nas provas do Exame 
Supletivo do ano seguinte, mas me convenceram a fazer um integrado de um 
ano e meio, com processo de avaliação na própria escola, e não ter de prestar 
aquelas provas aplicadas pelo Estado. 

Meu desejo era cursar algo ligado à música ou artes, mas fiquei com Ciências 
Econômicas, que naquela época, me garantiria uma carreira mais sólida e 
rentável. 

Já trabalhando como economista no Serviço Público Federal, tenho como 
colega alguém que escreve artigos de temas diversos e que são publicados em 
vários periódicos de circulação locais e nacionais, e que tem um trato especial 
para com as palavras: Armando Honório da Silva. 

Começamos a fazer poesia em parceria e alguma delas tornaram-se músicas. 
"Se Mulher Fosse Goteira" e "Pedaço de um Passado" já foram gravadas por 
um artista local e já se encontra na web e no mercado fonográfico. 

Para reforçar o estoque de matéria-prima da nossa indústria literária, 
começamos a colecionar palavras do vocabulário do coloquial do cotidiano do 
tempo de nossa juventude lá na roça. Não há registro sistemático dessa 
linguagem em lugar algum, sua fonte de pesquisa é a memória das pessoas 
mais antigas e as conversas casuais do cotidiano presente. 

No início, pensamos que lembraríamos de todas as palavras e frases 
interessantes prontamente, e que o número delas não excederia a faixa de 
trezentas a setecentas, mais foi diferente e aqueles "dizê" danado de "bão" não 
paravam de pipocar em nossa memória igual a milho de pipoca na chapa 
quente. Ficamos a coleta-las por um período de sete anos, passamos da marca 
das quatro mil, "À bistunta, "grajau" e "motreco" entraram na lista prontamente 
em 2009, mas "cachopa", "bater o pouso" e "virar nos cascos" só surgiram 
quase no final de 2016. 
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Método. 

As formas que as palavras se colocaram no campo de captura foram as mais 
diversas: vinham à lembrança sem nem um estímulo, através de recordações 
de coisas do passado, conversando com as pessoas, ouvindo eventuais 
conversas entre as pessoas e por sugestão de alguém de nosso convívio. 
Depois de anotadas, as converti em um áudio livro que rendeu mais de seis 
horas de duração. 
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DICIONÁRIO 

A 
A barriga não dói uma vez só. 
Vai precisar de novo. 
 
A bistunta. 
Avaliação aleatória, no chute. 
 
A casca que engrossa o pau. 
Uma vantagem complementar em uma 
troca é muito importante. 
 
A dar com pau. 
Muito, bastante. 
 
A derradeira viagem. 
Algo ruim que não deve se repetir, o 
pior que pode acontecer. 
 
A Deus dará. 
Abandonado, sem controle e sem 
regras. 
 
A duras penas. 
Com muita dificuldade, muito risco. 
 
A esperança é a última que morre. 
Quando não há esperança, não há 
vida. 
 
A hora da onça beber água. 
Hora decisiva. 
 
A Lua do meio dia. 
Sol forte. 
 
A mingau ralo. 
Sofrido, fraco em más condições de 
saúde. 
 
A muque. 
À força bruta, de arrasto. 
 
A necessidade que faz o sapo pular. 
Uma ação exige um estímulo. 
 

A pó de traque. 
Aquebrantado, fragilizado, inseguro, 
desencorajado. 
 
A porca vai torcer o rabo se ela não for 
rabicó. 
Situação problemática, decisiva, 
impasse total. 
 
A reboque. 
No limite mínimo. 
 
A revelia. 
Muito, em grande escala, à vontade. 
 
A sangue frio. 
Intencionalmente, premeditado, sem 
fortes emoções. 
 
A tampa com o balaio. 
Combinação perfeita. 
 
A ufa. 
Muito, em grande escala, à vontade. 
 
A um grito de distância. 
Perto. 
 
A vaca já foi pro brejo. 
Perda irreversível, situação 
irremediável. 
 
A vingança é um prato para ser comido 
frio. 
Exalta a frieza de quem é vingativo. 
 
Abacaxi. 
Problema, complicação. 
 
Abaixo do nível da piçarra. 
Humilhantemente. 
 
Abanar o rabo. 
Dar satisfação, explicar-se. 
 
Abarcar o mundo com as pernas. 
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Tentar implementar projetos muito 
ambiciosos, absurdos, grandes demais 
para serem realizados. 
 
Abilolado. 
Propriedade de alguém desorientado, 
confuso, aturdido, insano. 
 
Abóbora de porco. 
Abóbora com casco resistente quando 
amadurece. 
 
Abotoar. 
Queda súbita. 
 
Abotoar o paletó. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Abraço de tamanduá. 
Ataque em forma de carícia. 
 
Abrindo que só mala de mascate. 
Sorridente, solícito, contente. 
 
Abrir a goela. 
Chorar aos gritos e soluços. 
 
Abrir a unha. 
Acelerar, seguir rápido. 
 
Abrir as costelas. 
Comer em demasia. 
 
Abrir chão e entrar dentro. 
Esconder-se, ocultar-se. 
 
Abrir o jogo. 
Esclarecer, definir os méritos ou 
culpas. 
 
Abrir os olhos. 
Estar atento. 
 
Abusante. 
Arrogante, agressor. 
 
Acabou-se o que era doce. 
Fim de algo bom. 

 
Acabrunhar. 
Abater-se, ficar desanimado, triste. 
 
Acamar. 
Acomodar, ajeitar, adaptar. 
 
Acanhado. 
Tímido, discreto. 
 
Ação. 
Má conduta ou ação ríspida e 
incompatível com as circunstâncias. 
 
Acertar as alças. 
Ir à forra, vingar, tirar as diferenças. 
 
Acertar os ponteiros. 
Fazer ajustes, combinar algo, fazer 
esclarecimentos mútuos. 
 
Acesso. 
Desmaio, surto, ataque. 
 
Achacar. 
Infestar, contaminar. 
 
Achar alguém com catinga de égua. 
Tratar alguém desrespeitosamente, 
com desaforo.  
 
Achar o ninho da égua. 
Rir demais aparentemente sem motivo. 
 
Acoar. 
Render. 
 
Acochambrar. 
Acomodar, ajeitar, adaptar. 
 
Acoitar. 
Apoiar, proteger ou favorecer, 
acobertar. 
 
Açúcar de barro. 
Açúcar mascavo. 
 
Açucarar. 
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Cristalizar pelo excesso de 
concentração de uma solução. 
 
Açude. 
Represamento de um curso d'água 
para quaisquer propósitos. 
 
Adiantar. 
Faltar com o respeito. 
 
Afanar. 
Pegar, tirar uma parte. 
 
Afiado que só língua de sogra. 
Altamente cortante. 
 
Afogar a comida. 
Refogar a comida, passá-la em pouca 
gordura. 
 
Afogar o arroz. 
Refogar o arroz, fritá-lo em pouca 
gordura antes do cozimento. 
 
Afoito. 
Propriedade de alguém atirado, fogoso, 
motivado. 
 
Água de batata. 
Café fraco e sem açúcar. 
 
Água de coador. 
Água que escalda um pó de café já 
usado. 
 
Água esperta. 
Água quente. 
 
Água na fervura. 
Evento que desfaz a euforia, 
desencoraja e inibe. 
 
Água que passarinho não bebe. 
Cachaça, pinga. 
 
Água quebrada a friura. 
Água levemente morna, água morna. 
 

Aguada. 
Local acessível à água de uma fonte, 
algo danificado. 
 
Aguado. 
Ruim, arruinado. 
 
Águas passadas. 
Assunto sem importância no presente 
momento. 
 
Aguentar a mão. 
Sustentar, resistir em uma situação 
difícil. 
 
Aguentar o baralhado. 
Aguentar o baralhado, resistir 
geralmente sozinho, garantir ou 
sustentar algo difícil. 
 
Aguentar o batido. 
Resistir com segurança. 
 
Aguentar o sarobado. 
Resistir com segurança. 
 
Ah ah ah!. 
Como assim? 
 
Ah bebé, mamar na gata você não 
quer. 
Resposta aos imperativos ou mandões. 
 
Ainda cheirando a leite. 
Muito jovem. 
 
Ainda dá um caldo. 
Importante, ainda com alguma 
utilidade. 
 
Ainda dá uma tinta. 
Valioso, ainda com alguma utilidade. 
 
Ainda fedendo a mijo. 
Muito jovem. 
 
Ajeitado. 
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Qualidade de algo ou alguém bom, em 
boas condições. 
 
Ajojo. 
Corda para prender os bois antes de 
por a canga. 
 
Ajudante de merda. 
Fraco, que não inspira confiança. 
 
Ajustar. 
Contratar, acertar, incumbir. 
 
Ajuste de contas. 
Acerto, vingança. 
 
Alazão. 
Cor avermelhada de cavalo. 
 
Alcantilado. 
Propriedade atribuída a um terreno de 
ladeira bem a pique. 
 
Alcoviteiro. 
Agenciador de mulheres para a 
prostituição, garoto de recado, rufião, 
cupido, casamenteiro, mexeriqeiro. 
 
Alegria vem das tripas. 
Humor de quem está bem alimentado. 
 
Aleijume. 
Defeito físico, má formação, 
irregularidade. 
 
Alforge. 
Mochila dupla de montaria. 
 
Alguém que bebeu água no polaque. 
Tagarela, fofoqueiro. 
 
Alisar. 
Tratar com brandura, lisonjear elogiar, 
eliminar totalmente. 
 
Alma muito recomendada não vai pro 
céu. 
Cuidado excessivo arruína. 

 
Alongado. 
Isolado, distante, escondido. 
 
Alto. 
Parte alta de um relevo, pessoa 
levemente embriagada. 
 
Aluado. 
Estado atribuído a alguém que se 
encontra fora de si, possesso, 
possuído. 
 
Aluir. 
Deslocar, locomover, mover-se. 
 
Aluir uma palha. 
Fazer um esforço mínimo. 
 
Alumiano. 
Brilhando, reluzindo. 
 
Amansar. 
Domesticar, adestrar. 
 
Amarrar a égua. 
Envolver-se, comprometer-se. 
 
Amarrar o facão. 
O fato de uma mulher parar de gerar 
filhos ou encerramento de uma 
atividade. 
 
Amasiado. 
Juntos informalmente. 
 
Amiúdo. 
Amiúde, frequentemente. 
 
Amofinar. 
Acovardar, fraquejar, desistir. 
 
Amoitado. 
Escondido, oculto. 
 
Amojar. 
Emprenhar, engravidar. 
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Amolado. 
Insatisfeito, aborrecido, angustiado. 
 
Amolante. 
Desagradável, reclamante, insistente. 
 
Amolar. 
Afiar uma ferramenta, importunar 
alguém. 
 
Amontado. 
Em boas condições. 
 
Amontado na grana. 
Bem financeiramente. 
 
Amuado. 
Quantitativo atribuído a algo em grande 
escala, muito, ou empacado. 
 
Amuar. 
Empacar, congelar. 
 
Anágua. 
Espécie de saia transparente para ser 
usada por baixo do vestido ou saia. 
 
Anca. 
Parte superior das nádegas. 
 
Andaço. 
Disenteria, desarranjo intestinal. 
 
Andar de gatão. 
Andar apoiado sobre as mãos e os 
joelhos. 
 
Andar de gatinho. 
Andar apoiado sobre as mãos e os 
joelhos. 
 
Andar de quatro. 
Andar apoiado sobre as mãos e os 
joelhos. 
 
Andejo. 
Nômade, andarilho. 
 

Angu de caroço. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Antes do tempo. 
Prematuro. 
 
Antes que o mal cresça, corte pela 
cabeça.. 
Evitar preventivamente um problema. 
 
Antes só do que mal acompanhado. 
É bom evitar más companhias. 
 
Ao pé da letra. 
Literalmente, propriamente dito. 
 
Ao pé do rádio. 
Junto ao aparelho de recepção de onda 
de rádio. 
 
Aos montes. 
Muito, bastante. 
 
Aos trambolhões. 
De forma violenta ou exagerada. 
 
Aos trancos e barrancos. 
De forma violenta ou exagerada, tensa. 
 
Aparado. 
Paredão de rocha. 
 
Aparar. 
Tirar do ventre, fazer o parto, capturar 
algo arremessado à distância. 
 
Apear. 
Descer do cavalo, ou de quaisquer 
meios de transporte. 
 
Apertado. 
Atarefado, cheio de tarefas. 
 
Apertado igual charuto na boca de 
trouxa. 
Estreito, apertado, sem espaço. 
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Apertado igual São Jorge na Lua 
minguante. 
Estreito, apertado, sem espaço. 
 
Apertar o cinto. 
Fazer sacrifício. 
 
Apetecer. 
Ter apetite, aceitar uma oferta de 
comida. 
 
Apitar. 
Intrometer, comandar, dar sugestão. 
 
Apocar. 
Deitar, parar, aninhar, escornar, amuar. 
 
Apojar. 
Apogeu da lactação. 
 
Apoquentar. 
Preocupar-se incomodar-se afligir. 
 
Apreçar. 
Consultar o preço de uma mercadoria 
ou serviço. 
 
Aprumar. 
Sair, subir. 
 
Apurar um cascalho. 
Lavar o cascalho e selecionar para 
tentar encontrar diamante. 
 
Apurara até pitar. 
Deixar no fogo até ferver formando 
pequenas erupções. 
 
Apuro. 
Aflição, sufoco. 
 
Ar. 
Aspecto, ambiente, jeito, reflexo da luz 
direcionado para um certo ponto. 
 
Aranzé. 
Aranzel, estorvo ou objeto de pouca 
importância. 

 
Arapuca. 
Armadilhas de pegar pássaros, algo 
traiçoeiro. 
 
Arca caída. 
Encolhido, deprimido, cabisbaixo. 
 
Arear. 
Polir com areia, assoreamento de um 
leito d'água ou uma área qualquer. 
 
Arejado. 
Animal de montaria arruinado. 
 
Arenar. 
Cobrir com areia, assorear, encher de 
areia. 
 
Arenga. 
Insatisfação, desconforto. 
 
Argolão. 
Argola grande fixa na parte inferior da 
mesa do carro de bois. 
 
Arigó. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Arquejar. 
Estar ofegante, enfadado de tanto 
comer, bufar ao respirar. 
 
Arrancando os cabelos da cabeça. 
Desesperado, aflito, inconsolável. 
 
Arrancar defunto da cova. 
Insistir em uma questão já superada, 
em um passado esquecido. 
 
Arrancar o olho e lamber o buraco. 
Fazer uma maldade sem remorso, 
explorar alguém em desvantagem. 
 
Arranca-rabo. 
Confronto violento ou muito intenso. 
 
Arranchado. 
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Animado, empolgado. 
 
Arranchar. 
Acampar, instalar, alojar. 
 
Arranco na vida. 
Progresso, melhoria. 
 
Arranjar. 
Conseguir meios para um fim 
proveitoso, prosperar, funcionar. 
 
Arrasta pé. 
Forró, dança coletiva. 
 
Arreado pro rabo. 
Característica de alguém mal educado 
rebelde, rude. 
 
Arreda. 
Arreda, jacá de merda (sai da frente). 
 
Arregaçar as mangas. 
Partir para executar uma tarefa de 
forma decidida. 
 
Arreio. 
Sela, peça principal para equipar o 
animal para montaria. 
 
Arrematar. 
Comprar em leilão, concluir um 
processo, uma jogada. 
 
Arribada. 
Fugido da boiada. 
 
Arribar a tanga. 
Sair, partir. 
 
Arriscar a pele. 
Tomar decisão de alto risco. 
 
Arriscar um olho. 
Tomar decisão de alto risco. 
 
Arrodeio. 
Rodeio, sem ir direto ao assunto. 

 
Arroiar. 
Bloquear, encher, preencher, entupir. 
 
Arrotar. 
Falar coisas com exageros e 
arrogância. 
 
Artista. 
Peralta, arteiro. 
 
Aruá. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
As apá. 
As pás, paleta, quarto dianteiro, parte 
posterior do ombro humano. 
 
As avessas. 
Fazer ao contrário do que devia fazer, 
pirraça, rebeldia, confusão. 
 
Às pampas. 
Muito, bastante. 
 
Às turras. 
De forma violenta e sem cuidados. 
 
Às voltas. 
Envolvido, ocupado, indisponível. 
 
Aspar. 
Esbravejar, enfurecer, protestar. 
 
Assanhar as lombrigas. 
Estimular o desejo, tornar atrativo, 
despertar interesse, provocar falsas 
expectativas. 
 
Assaranhar. 
Assanhar, alvoroçar. 
 
Assentar. 
Anotar, escrever, tomar nota, 
contabilizar. 
 
Assinar um papagaio. 
Contrair uma dívida formalmente. 
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Assoalho. 
Mesa do carro de bois, estiva de 
madeira em uma construção. 
 
Assobiar e chupar cana. 
Fazer coisas contraditórias ao mesmo 
tempo 
 
Assungar. 
Erguer, ascender. 
 
Assuntar. 
Prestar atenção. 
 
Astúcia. 
Estratagema, esquema, abordagem 
ardilosa. 
 
Atacar. 
Ser capaz, ter poder. 
 
Atalhar. 
Impedir, interromper um mal, uma 
doença. 
 
Atarracado. 
Agarrado, insistente, encolhido. 
 
Atarracar. 
Grudar, agarrar, encolher-se 
 
Até de zói fechado. 
Com muita facilidade. 
 
Até debaixo d'água. 
Sem sombra de dúvida, 
verdadeiramente autêntico. 
 
Até enjoar. 
Bastante, muito. 
 
Até mandar parar. 
Bastante, muito. 
 
Até na tampa. 
No limite do suportável. 
 

Até não querer mais. 
A gosto. 
 
Até o chico chegar da lenha. 
Bastante, muito. 
 
Até umas horas. 
Bastante, muito. 
 
Atentado. 
Desagradável, peralta ou 
inconveniente. 
 
Aterrar as covas. 
Cobrir com terra as sementes dentro 
das covas. 
 
Atinar. 
Lembrar, ter uma idéia oportuna, 
entendimento. 
 
Atipar. 
Arrumar, tomar jeito, regenerar-se. 
 
Ativo. 
Inteligente, sagaz, perspicaz. 
 
Atolar a égua. 
Não conseguir comer toda a comida 
servida em um prato, deixar sobras. 
 
Atolar a jega. 
Não conseguir comer toda a comida 
servida em um prato, deixar sobras. 
 
Atoleiro. 
Lugar propenso para se atolar, lamaçal, 
brejo. 
 
Atrasado. 
Característica de alguém com 
retardamento mental, rude, tolo. 
 
Atropelo. 
Desordem, agitação, alvoroço, sufoco. 
 
Aturar. 
Durar, ter longevidade, suportar. 
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Avançar na lua pensando que é queijo. 
Tentar implementar projetos muito 
ambiciosos absurdos grandes demais e 
inexequíveis. 
 
Avasar. 
Tirar a espessura próxima ao corte de 
uma ferramenta, afinar a lâmina de 
uma ferramenta. 
 
Avexado. 
Preocupado, inquieto, impaciente, 
apressado. 
 
Avinhado. 
Saturado, condicionado. 
 
Avoão. 
Diamante pequeno. 
 
Avoar do cabo. 
Explodir-se em fúria, descontrolar 
emocionalmente. 
 
Azangar. 
Quebrar, enguiçar, ou quando a fêmea 
entra no período fértil, no cio. 
 
Azeiteiro. 
Chifre com óleo lubrificante para o 
carro de bois ou bainha para arma de 
fogo curta. 
 
Aziado. 
Nervoso, tenso, irado, irritado, 
descontente. 
 
Azul de fedorento. 
Característica de um ambiente 
empestado de mau cheiro. 
 
Azul de fome. 
Faminto, fraco. 
 
Azular no mundo. 
Sumir, desaparecer. 
 

Azulego. 
Cor semelhante ao azul. 
 
Azul-ferrete. 
Azul escuro, nuvem escura. 
 
 

B 
Babau!. 
Fim, situação irreversível, perda total. 
 
Babuja. 
Coisa pouca, impureza, sujeira. 
 
Bacada. 
Solavanco, balanço violento. 
 
Baco baco. 
Barulho, desordem, agitação, alvoroço. 
 
Baculerê. 
Barulho, desordem, agitação, alvoroço. 
 
Bacuri. 
Variedade de palmeira, criança 
pequena. 
 
Bacurizal. 
Bosque de coqueiros bacuris. 
 
Badulaque. 
Estorvo ou coisa de pouca importância. 
 
Bafor. 
Vapor, calor, alto aquecimento, 
mormaço. 
 
Bagaço. 
Exaustão, rejeitos de algo que teve seu 
néctar extraído. 
 
Bage. 
Vagem. 
 
Bagerê. 
Cascalho de grana inferior, comida mal 
feita. 
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Bago. 
Caroço, grão, testículo. 
 
Baguá. 
Característica de algo ou alguém 
indomado, enfurecido. 
 
Bagunçar o coreto. 
Estragar um ambiente, corromper uma 
ordem, gerar tumulto. 
 
Baio. 
Cor de cavalo amarelo claro. 
 
Baita. 
Grande, vistoso. 
 
Baixa da égua. 
Ermo, lugar longínquo, região remota, 
lugar imaginário e de má fama. 
 
Baixada. 
Leve depressão de um terreno. 
 
Baixão. 
Ranger grave do carro de bois. 
 
Baixar a chibata. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar a guasca. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar a madeira. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar a mão. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar a mutamba. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar a pinhola. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar a porrada. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 

 
Baixar a ripa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar na comida ou bebida. 
Comer ou beber bastante. 
 
Baixar o braço. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o cassete. 
Atacar, executar, agredir. 
 
Baixar o couro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o facho. 
Retrair, amofinar-se, aquietar-se. 
 
Baixar o maio. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o murro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o pau. 
Atacar, executar, agredir. 
 
Baixar o porrete. 
Atacar, executar, agredir. 
 
Baixar o rei. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar o sarrafo. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Baixar o soco. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o tabefe. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar o tapa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Baixar os caixotes. 
Acampar, instalar, alojar. 
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Baixeiro. 
Forro para arreata, roupa suja. 
 
Baixote. 
Pessoa de baixa estatura, baixinho. 
 
Baladeira. 
Arma para atirar pedra (segundo a 
bíblia, usada por David contra Golias). 
 
Balaio. 
Cesto de taquara de taboca ou similar. 
 
Balaio de gato. 
Bagunça, desordem. 
 
Baldrame. 
Tronco de madeira usado como base 
de parede. 
 
Baldrana. 
Forro de sola para arreata. 
 
Bambolim. 
Acabamento estético em forma de 
vassoura em um objeto de tecelagem. 
 
Bamburrar. 
Facilidade, dar sorte em um negócio, 
jogo ou ofício do garimpo. 
 
Bamburro. 
Vegetação média espessa. 
 
Bamo!. 
Vamos! Avante. 
 
Banana. 
Animal de chifres de pontas voltadas 
para baixo, pessoa covarde sem 
personalidade, gesto obsceno. 
 
Banana é pouca, macaco é muito.. 
Recursos materiais limitados. 
 
Bananeira que já deu cacho. 

Algo ou alguém que com quem não se 
pode contar para o futuro. 
 
Banar. 
Abanar, separar as impurezas de um 
cereal usando a força do vento, agitar, 
balançar, acenar. 
 
Banar a areia. 
Sair rapidamente, retirar-se. 
 
Banar o arroz. 
Atirar o arroz ao vento para separar as 
impurezas dos grãos. 
 
Banar o feijão. 
Atirar o feijão ao vento para separar as 
impurezas dos grãos. 
 
Banca. 
Mesa de madeira para surrar os cachos 
de arroz maduro para a debulha dos 
grãos. 
 
Bancar. 
Sentar-se usar um assento. 
 
Bancar o besta. 
Desobedecer, fingir que não entende, 
fingir que não acredita. 
 
Bandeira. 
Porção de objetos (espigas, bola de 
cipó de feijão maduro) ou tamanduá. 
 
Bandoleiro. 
Nômade, malfazejo. 
 
Banguê. 
Liteira para ser conduzida por quatro 
cavalos. 
 
Banguela. 
Desengrenar um caminhão em um 
trecho de descida. 
 
Banho de gato. 
Banho mal tomado, molha-e-seca. 



 
 20

 
Banzé. 
Fumo de cor amarronzada. 
 
Baqueado. 
Estado atribuído a alguém 
aquebrantado, fragilizado, inseguro, 
desencorajado. 
 
Barafunda. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Barata descascada. 
Pessoa muito branca, pálida. 
 
Barata tonta. 
Propriedade de alguém desorientado, 
confuso, aturdido, insano. 
 
Barba de bode. 
Homem com cavanhaque longo, tipo de 
capim. 
 
Barba de fogo. 
Barba ruiva. 
 
Barbela. 
Excrescência na base do pescoço de 
animais, ou barbante para segurar o 
chapéu. 
 
Barbicacho. 
Parte externa traseira do freio do 
animal de montaria. 
 
Barbicha. 
Homem de barba. 
 
Barda . 
Manha, birra. 
 
Bargado. 
Bragado, qualidade atribuída a um 
animal de uma listra na barriga. 
 
Barra da saia. 
Proteção, refúgio de alguém sem 
personalidade. 

 
Barra do dia. 
Clarear do dia, alvorecer. 
 
Barra limpa. 
Ficha limpa, com credibilidade, sem 
riscos. 
 
Barrear. 
Cobrir uma estrutura ou superfície com 
barro amassado. 
 
Barreiro. 
Fonte de água salgada. 
 
Barrela. 
Argila para proteção externa para 
panelas. 
 
Barriga cheia, fogo no paiol.. 
Humor de quem está bem alimentado. 
 
Barriga d'água. 
Inchaço do abdômen provocado, 
geralmente, pela Esquistossomose. 
 
Barriga de lobó. 
Pessoa com pequena barriga 
arredondada. 
 
Barriga de matar piolho. 
Barriga grande e dura, estufada. 
 
Barriga me dói. 
Reclamação intermitente, 
descontentamento, desculpas 
inaceitáveis. 
 
Barrigueira. 
Faixa inferior para prender uma 
arreata. 
 
Barrileiro. 
Grande coador para coar cinza e 
produzir dicoada. 
 
Barroar . 
Latidos em sequências e interrupções. 
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Barrote. 
Barra de madeira. 
 
Bassorinha. 
Vassourinha, moça namoradeira, 
variedade de mandioca. 
 
Batata. 
Bicho de pé, certeza, precisão. 
 
Batata em chão fofo dá que racha. 
Alguém que extrapola em suas ações 
quando não sofre nenhum controle. 
 
Batatada. 
Atrapalhada, má conduta. 
 
Batedor. 
Apoio para surrar roupas enquanto 
lavadas. 
 
Bate-enxuga. 
Uma peça (de roupa) de uso constante. 
 
Bateia. 
Bacia de madeira usada para apurar 
um minério valioso. 
 
Batendo chifre. 
Muito, em grande número. 
 
Batendo o dedão na testa. 
Em uma corrida desenfreada. 
 
Batendo os calcanhares na nuca. 
Em uma corrida desenfreada. 
 
Batente. 
Parte de um mourão tocado pela 
cancela ao fechar, ou lida em 
quaisquer atividades. 
 
Bater. 
Marcar presença. 
 
Bater a caçoleta. 
Morrer, ir a óbito. 

 
Bater a pedra. 
Conferir, confirmar, faltar a um 
compromisso. 
 
Bater arroz. 
Surrar os cachos de arroz já seco para 
a debulha. 
 
Bater as botas. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Bater chapa. 
Fazer foto, fazer radiografia. 
 
Bater em ferro frio. 
Ação em vão, perda de tempo e 
esforço. 
 
Bater feijão. 
Surrar as vagens de feijão já seco para 
a debulha. 
 
Bater na cangalha pro burro entender. 
Insinuar, sugerir, falar indiretamente. 
 
Bater na carga pro burro entender. 
Insinuar, sugerir, falar indiretamente. 
 
Bater o martelo. 
Encerrar, dar por encerrado. 
 
Bater o pé. 
Resistir com veemência, agir com 
firmeza, ser irredutível. 
 
Bater o pouso. 
Pernoitar geralmente contra a vontade. 
 
Bater pacuera. 
Diálogo, conversa informal. 
 
Bater perna. 
Andar muito sem um objetivo 
alcançado, andar a esmo. 
 
Bater pescoço. 
Diálogo, conversa informal. 
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Bater queixo. 
Tiritar, tremer de frio ou de medo. 
 
Baticum. 
Barulho, desordem, agitação, alvoroço. 
 
Batida. 
Trilha, pegadas. 
 
Batido. 
Ritmo na evolução de um trabalho. 
 
Batoré. 
Criança pequena. 
 
Batucar. 
Esforçar-se, atuar, tentar fazer algo. 
 
Batume. 
Bloqueio de uma passagem, ou de um 
acesso. 
 
Batuta. 
Característica de algo ou alguém bom, 
em boas condições. 
 
Beato. 
Homem maduro sem ser casado, 
benzedor, homem bondoso. 
 
Bebé. 
Criança recém-nascida. 
 
Beber fôlego. 
Sofrer (provocar) uma parada 
respiratória. 
 
Beber vinho madeira até cuspir sarrafo. 
Esbanjar na bebedeira de alto custo. 
 
Bêca. 
Fileira de plantação. 
 
Beco sem saída. 
Problema insolúvel, estar acuado. 
 
Béga. 

Égua, pitaca. 
 
Beira-chão. 
Palhoça simples de duas águas sem 
paredes laterais. 
 
Beirar. 
Aproximar furtivamente, ficar em volta 
sem ser direto. 
 
Benza a Deus!. 
Bem aventurado, graças a Deus, que 
Deus abençoe. 
 
Benzedeira. 
Curandeira com reza e beberagem e 
simpatias. 
 
Benzedor. 
Curandeiro com reza e beberagem e 
simpatias. 
 
Benzer as costas. 
Estar atrás de alguém que bloqueia sua 
visão. 
 
Benzer com a mão canhota. 
Repudiar, desaprovar, rejeitar. 
 
Berimbau. 
Instrumento musical ou utilizado para 
fofar uma porção de algodão 
descaroçado. 
 
Berno. 
Berne, parasita, berne. 
 
Berra boi. 
Cavaco de madeira preso a um 
barbante que vibra quando açoitado ao 
vento. 
 
Berranteiro. 
Tocador de berrante. 
 
Berrar que só bezerro desmamado. 
Chorar desesperadamente. 
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Berro. 
Revólver grande. 
 
Besta. 
Estúpido ou o feminino de burro. 
 
Besta-fera. 
Pessoa rude, mal educada, de difícil 
trato. 
 
Bestagem. 
Bestagem, coisa sem importância, 
absurdo, insanidade. 
 
Bestar. 
Vagar, andar a esmo, perambular. 
 
Besteira. 
Palavrão, fala sem sentido. 
 
Besuntado. 
Característica de algo ou alguém 
azeitado, enlameado, sujo lubrificado. 
 
Besuntar. 
Untar, ungir, azeitar. 
 
Bexiga. 
Cicatriz ou ferimentos. 
 
Bexiguento. 
Característica de algo ou alguém 
repugnante, detestável. 
 
Bica. 
Fio de queda d'água formando 
cachoeira. 
 
Bicame. 
Conjunto de bicas de madeira para 
direcionar um curso d'água. 
 
Bicanca. 
Chute com bico da chuteira ou similar. 
 
Bicha. 
Lombriga ou feminino de uma coisa 
feia grande medonha. 

 
Bicharedo. 
Característica de algo ou alguém 
grande, competente, determinado, 
compenetrado, entusiasmado, forte. 
 
Bicheira. 
Ferimento infestado com larvas de 
moscas. 
 
Bichinho que faz cócegas na cara. 
Vergonha, pudor. 
 
Bicho. 
Alguém com quem se fala. 
 
Bicho de Goiaba. 
Intrometido, conquistador barato, 
oferecido, entrão, ou similar ao albino. 
 
Bicota. 
Beijinho, estalo com os lábios. 
 
Bicudo. 
Característica de alguém intrometido, 
conquistador barato, aborrecido, 
entrunfado. 
 
Bidu. 
Adivinho, sábio. 
 
Bieira. 
Ferimento infestado com larvas de 
moscas. 
 
Bigue. 
Característica de algo ou alguém 
grande. 
 
Bilhete. 
Recado escrito, ou pequena carta. 
 
Biloca. 
Globo ocular, olhos. 
 
Binga. 
Isqueiro, artefato industrializado ou 
artesanal de fazer fogo. 
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Biriba. 
Semente em forma de bola de gude. 
 
Birosca. 
Vendinha, quiosque. 
 
Biruta. 
Louco, sem sentido, insano. 
 
Biscoitar. 
Abiscoitar, pegar, tirar uma parte. 
 
Bite. 
Trava lateral para o freio do animal. 
 
Bitelo. 
Grande, enorme. 
 
Bixiguento. 
Característica de algo ou alguém 
repugnante, imundo, indesejável. 
 
Blefado. 
Sem dinheiro, sem crédito. 
 
Bobo alegre. 
Pessoa simples e inofensiva. 
 
Bobo que só bezerro novo. 
Bobo, sem orientação. 
 
Boboca. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Boca. 
Oportunidade, chance. 
 
Boca aberta. 
Desatento, sem atenção. 
 
Boca da noite. 
Cair da noite, anoitecer, escurecer. 
 
Boca de burro. 
Peão comum, rude, tosco. 
 
Boca de matraca. 

Pessoa faladeira, maledicente, 
mexeriqueira. 
 
Boca de pito. 
Bocado de café. 
 
Boca de sapo. 
Bocarra, cobra jararaca grande. 
 
Boca do estômago. 
Região superior do abdômen, região 
hepática. 
 
Boca que não merece beijo, pimenta 
nela!. 
Favorecimento da aparência. 
 
Boca quente. 
Algo perigoso, complicado difícil. 
 
Bocalmente. 
Oralmente, presencial. 
 
Bocar. 
Aparar com a boca antes que caia, 
abocanhar. 
 
Bocarra. 
Jararacão do brejo, boca se sapo. 
 
Bocó. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Bode expiatório. 
Sacrificado como culpado de todos os 
erros possíveis e imagináveis. 
 
Bodega. 
Algo inominado ou desprezível. 
 
Bodoque. 
Arco de madeira para arremessar 
pedras e similares. 
 
Bofe. 
Pulmão de animal. 
 
Bofera. 
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Quinquilharias, coisas sem definição 
específicas. 
 
Bofete. 
Tapa, palmada. 
 
Boi. 
Masculino adulto dos bovinos, período 
menstrual. 
 
Boi de carro. 
Boi adestrado para puxar o carro de 
bois. 
 
Boi de corte. 
Boi pertencente ao gado de corte. 
 
Boi de piranha. 
Sacrificado para a salvação de todos 
os demais de um grupo. 
 
Boi em terra alheia berra como vaca. 
Comportamento discreto de visitante, 
de forasteiro. 
 
Boi reprodutor. 
Boi pertencente ao gado de cria. 
 
Boia. 
Refeição, comida, alimento comum. 
 
Boião. 
Refeição, comida, alimento comum. 
 
Boiota. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Bois de cabeçalho. 
Bois ligados diretamente ao cabeçalho 
do carro. 
 
Bois de chaveia. 
Bois ligados diretamente à chaveia do 
carro. 
 
Bois de meio. 
Bois de carro entre o pé de guia e 
chaveia. 

 
Bola murcha. 
Sem atrativos. 
 
Bolicheiro. 
Pessoa que cuida de uma pequena 
venda. 
 
Bolicho. 
Boteco, venda. 
 
Bolinha. 
Envenenamento proposital de animais 
domésticos. 
 
Bolita. 
Bola de gude, biloca. 
 
Bolor . 
Mofo, fungo. 
 
Bom a zói. 
Bom a olhos, muito bom. 
 
Bom como bom. 
Bom. 
 
Bom como dinheiro achado. 
Muito bom. 
 
Bom que chia. 
Perfeito, algo que encaixa com 
precisão, funciona bem. 
 
Bombão. 
Bomba pirotécnica. 
 
Bombeiro. 
Pessoa responsável de prover água. 
 
Boniteza. 
Beleza. 
 
Bonitinha. 
Conjuntivite. 
 
Boqueira. 
Herpes, afta. 
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Boqueirão . 
Furna, estreito de serra, garganta. 
 
Boquejar. 
Bocejar, discutir, retrucar, protestar, 
resmungar. 
 
Borboia. 
Borbulha, bolhas de líquido ou de ar, 
espuma. 
 
Boresca. 
Canoa de talos secos de buriti. 
 
Borná. 
Pequeno saco com alça de barbante. 
 
Bornal. 
Pequeno saco com alça de barbante. 
 
Boró. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Borocoxô. 
Desanimado, triste. 
 
Borra-botas. 
Peão comum, indivíduo de pouca 
confiabilidade. 
 
Borrador. 
Rascunho de anotações. 
 
Borralho. 
Braseiro, carvão em brasa. 
 
Borrear. 
Enlamear, sujar, barrear. 
 
Bostear o pesqueiro. 
Bagunçar, desordenar. 
 
Botar assunto. 
Prestar atenção. 
 
Botar lenha na fogueira. 
Incentivar, por pilha. 

 
Botar pano quente. 
Contemporizar, apaziguar, deixar de 
dar importância. 
 
Botar uma pedra em cima. 
Encerrar um assunto. 
 
Bote. 
Maço, grupo, feixe. 
 
Botina. 
Irado, indignado. 
 
Botinar. 
Sair rapidamente, acelerar. 
 
Botinudo. 
Bobo, pouco inteligente, rústico. 
 
Botoar. 
Queda súbita. 
 
Brabeza. 
Animal doméstico que se tornou 
selvagem. 
 
Bramura. 
Escândalo exagero, alvoroço, 
desordem. 
 
Brandura. 
Banho-maria, lentidão. 
 
Brasa. 
Pessoa muito atraente. 
 
Brear. 
Sujar, cobrir de substância pastosa e 
pegajosa. 
 
Breca. 
Destino, fim. 
 
Brefar. 
Blefar, estar sem dinheiro. 
 
Brega. 
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Fora de moda, deselegante, de baixa 
qualidade. 
 
Breganhar. 
Barganhar, permutar, trocar algo por 
alguma coisa. 
 
Breganhar na orelha. 
Permuta de algo por outra coisa sem 
complementos. 
 
Breguesso. 
Coisa, algo sem especificação. 
 
Breguete. 
Algo inominado ou de pouca 
importância. 
 
Brejo. 
Área de terreno alagadiço, atoleiro. 
 
Brenha. 
Mato, vegetação serrada e de difícil 
acesso. 
 
Breu. 
Escuridão total. 
 
Bridão. 
Trava para o freio do animal de 
montaria. 
 
Brincadeira de jogar boi n'água. 
Brincadeira de mau gosto, estorvada 
ou de alto risco. 
 
Briquitar. 
Lutar, pelejar, dedicar a um trabalho. 
 
Broca. 
Besouro gigante ou cicatriz em fruta ou 
madeira provocada por insetos. 
 
Broco. 
Característica de algo ou alguém com 
má função física ou sensorial, 
movimentos dificultados. 
 

Brocotó. 
Terreno acidentado. 
 
Broto. 
Vegetal novo, pessoa jovem. 
 
Bruaca. 
Caixa de couro cru para transporte em 
tropas, ou pessoa feia e deselegante. 
 
Brucutu. 
Pessoa rude, queda súbita. 
 
Brugalhau. 
Bugalhal, cascalho de pedras rústicas. 
 
Bruguelo. 
Criança pequena raquítica. 
 
Bruto que só argola de laço. 
Algo ou alguém rude, rústico, de 
natureza ríspida e sem polidez. 
 
Bruxa. 
Borboleta grande, mulher má. 
 
Bucaina. 
Garganta interposta por dois paredões 
de rocha. 
 
Bucho. 
Bagagem, estômago, algo não muito 
atrativo. 
 
Bufar. 
Expirar o ar dos pulmões com violência 
como sinal de ira ou exaustão, liberar 
gases do ventre. 
 
Bufelar. 
Pegar com violência, comer 
vorazmente. 
 
Bufete. 
Golpe, sopapo, tabefe. 
 
Bufunfa. 
Dinheiro. 
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Buleu. 
Solavanco, tranco. 
 
Bulir. 
Mexer, manusear, tocar, tirar do lugar, 
alterar. 
 
Bulufa nenhuma!. 
Nada, coisa nenhuma. 
 
Buraco do pano. 
Bolso. 
 
Burburim. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Buritizal. 
Bosque de buritis. 
 
Burrada. 
Fazer coisa errada, mau negócio, gafe. 
 
Burundanga. 
Estorvo ou coisa de pouca importância. 
 
Buscapé. 
Fogos de artifício que se movimenta 
pelo chão. 
 
Buscar fogo. 
Visita rápida, às pressas. 
 
Butelo. 
Característica de algo ou alguém muito 
grande. 
 
Buxixo. 
Bagunça, boatos, intrigas. 
 
Buzina. 
Instrumento de chifre usado chamar os 
cães de caça. 
 
 

C 
Cabaça. 

Casco seco de um fruto usado como 
vasilha de armazenar água. 
 
Cabanado. 
Caído, voltado para baixo, disforme. 
 
Cabaré de cego. 
Bagunça, desordem. 
 
Cabeça a cabeça. 
Em situação de igualdade. 
 
Cabeça de bagre. 
Pessoa pouco criativa, com poucos 
recursos intelectuais. 
 
Cabeça de bater bife. 
Cabeça achatada. 
 
Cabeça de bigorna. 
Teimoso, endurecido, incorrigível. 
 
Cabeça de cupim. 
Cabelos duros e encaracolados. 
 
Cabeça de escapole. 
Cabelos duros e encaracolados. 
 
Cabeça de minhoca. 
Sem idéia, sem juízo. 
 
Cabeça de onça. 
Cabeça arredondada. 
 
Cabeça de palito de fosque. 
Magro, cabeça seca. 
 
Cabeça de prego. 
Tipo de furúnculo com raiz semelhante 
a um prego cravado na carne. 
 
Cabeça de vento. 
Sem juízo, tonto. 
 
Cabeça dura. 
Teimoso, endurecido, incorrigível. 
 
Cabeça Inchada. 
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Paixão, dor de cotovelo, dor de amor. 
 
Cabeça lerda. 
Memória fraca. 
 
Cabeça tonta. 
Desorientado, desequilibrado, 
agressivo. 
 
Cabeçada. 
Grade de couro curtido que se encaixa 
na cabeça de um animal doméstico, 
batida com a cabeça, marrada. 
 
Cabeçalho. 
Posição de um boi de carro, parte do 
carro de bois. 
 
Cabeção. 
Parte dianteira presa ao freio de um 
animal de montaria. 
 
Cabeceira. 
Característica de algo ou alguém entre 
os melhores em uma seleção. 
 
Cabeçudo. 
Teimoso. 
 
Caberar. 
Manusear, conduzir uma ferramenta 
segurando pelo cabo. 
 
Cabo da mansinha. 
Cabo da enxada, trabalho pesado. 
 
Cabo de cabresto. 
Corda que se liga ao cabresto de um 
animal. 
 
Cabo de taca. 
Peão comum, indivíduo de pouca 
confiabilidade. 
 
Cabra. 
Homem. 
 
Cabra macho. 

Másculo. 
 
Cabresto. 
Grade de corda para prender a cabeça 
de um animal. 
 
Cabriado. 
Correto, confiável. 
 
Cabrita. 
Armação desonesta, maracutaia. 
 
Caburé. 
Ave noturna, criança pequena. 
 
Caça às bruxas. 
Procura frenética de por um culpado. 
 
Caçando canivete. 
Perdido, vagando a esmo. 
 
Caçar chifre na cabeça de égua. 
Extrapolar, ir além do normal, procurar 
o que não existe. 
 
Caçar piolho em cabeça de cobra. 
Procurar por algo fútil ou danoso. 
 
Cacau. 
Dinheiro. 
 
Cachaço. 
Reprodutor suíno. 
 
Cacheado. 
Variedade de porco com pêlos longos. 
 
Cachopa. 
Colméia de vespa, cacho. 
 
Cachorrada. 
Doce de leite coalhado, má conduta, 
atitude decepcionante. 
 
Cachorro mordido de cobra tem medo 
até de lingüiça. 
A prevenção é o melhor caminho. 
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Cachorro sem dono. 
Indigno de pena sem valor. 
 
Cacimba. 
Bebedouro para animais. 
 
Caco. 
Arreio comum. 
 
Caçoar. 
Brincar, fazer gracejo, debochar, usar 
de sarcasmo. 
 
Caçula. 
Última unidade, última porção, rapa do 
tacho. 
 
Cacunda. 
Corcunda, costas, dorso. 
 
Cacuruto. 
Cabeça. 
 
Cada um sabe onde o calo aperta. 
Os problemas são individuais. 
 
Cadeirinha. 
Brincadeira entrelaçando os braços em 
forma de cadeira. 
 
Cadinho. 
Cadinho, bocadinho, migalha. 
 
Café fresco. 
Café recém-passado. 
 
Cafengar. 
Sair em disparada, fugir retirar-se. 
 
Cafengo. 
Característica de algo ou alguém 
adoentado, arruinado. 
 
Cafona. 
Deselegante, de mau gosto. 
 
Cafubira. 
Sarna, coceira. 

 
Cafuçu. 
Peão comum. 
 
Cafundó. 
Ermo, lugar longínquo, região remota, 
lugar imaginário e de má fama. 
 
Cafungar. 
Inalar, cheirar. 
 
Cagado de arara. 
Azarado, sem sorte, fracassado. 
 
Cagado de urubu. 
Azarado, sem sorte, fracassado. 
 
Cagança. 
Disenteria, diarréia. 
 
Cagar na retranca. 
Atrapalhar, por a perder. 
 
Cai nágua. 
Pessoa estranha, desajeitada. 
 
Caibro. 
Madeira de grossura média para 
madeiramento de casa. 
 
Caiçara. 
Pessoa que vive às margens do rio, 
pescador, canoeiro. 
 
Caindo os dentes. 
Velho, experiente. 
 
Caindo por cima do pescoço. 
Afobadamente, às pressas. 
 
Caipora. 
Homem imaginário de pés pra trás, 
pessoa que fuma muito. 
 
Cair a cara de vergonha. 
Ficar muito envergonhado, 
embaraçado, sem jeito. 
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Cair a ficha. 
Ter uma revelação, perceber a 
realidade, ter um choque de lucidez. 
 
Cair da égua. 
Sair-se mal, fracassar. 
 
Cair das nuvens. 
Perceber uma dura realidade, ter um 
choque de lucidez. 
 
Cair de cama. 
Ficar enfermo, prostrar-se. 
 
Cair de corpo largado. 
Cair desprotegidamente, por inteiro, 
estendendo na horizontal. 
 
Cair dentro. 
Participar, envolver-se. 
 
Cair do cavalo. 
Sair-se mal, fracassar. 
 
Cair do galho. 
Falhar, perder um privilégio. 
 
Cair fora. 
Ser excluído ou abandonar um lugar ou 
uma situação. 
 
Cair mole. 
Cair sem vida, morte súbita. 
 
Cair na besteira. 
Vacilar, fazer algo para se arrepender 
depois. 
 
Cair na cama. 
Deitar-se para dormir quando se está 
com muito sono ou muito cansado. 
 
Cair na folha. 
Sair em disparada, fugir retirar-se. 
 
Cair no sisco. 
Sair em disparada, fugir retirar-se. 
 

Cair numa esparrela. 
Sair-se mal, pagar mico. 
 
Cair numa roubada. 
Ser pego numa situação vexatória. 
 
Cair pra trás. 
Assustar. 
 
Cair que só um patinho. 
Ser pego numa situação vexatória. 
 
Cair redondo. 
Cair direto. 
 
Caititu. 
Pequeno porco do mato. 
 
Caixa de abelha. 
Aparelho receptor de ondas sonoras de 
rádio. 
 
Caixaprego. 
Ermo, lugar longínquo, região remota, 
lugar imaginário e de má fama. 
 
Caixeiro. 
Vendedor ambulante, mascate. 
 
Caixola. 
Cabeça. 
 
Cajango. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Cajubrina. 
Cachaça. 
 
Calabouço. 
Poço coletor da água derramada da 
gamela de um monjolo. 
 
Caladinha. 
Tipo de malária que provoca febre alta 
e sono profundo. 
 
Calambear. 
Desequilibrar-se, andar trôpego. 
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Calango elétrico. 
Alguém assanhado e regateiro e 
excessivamente ágil. 
 
Calanguear. 
Desequilibrar-se, andar em 
ziguezague. 
 
Calça de pegar marreco. 
Calça com a barra na altura da canela, 
calça de barra curta. 
 
Calça frouxa. 
Bobo, inocente, sem iniciativa. 
 
Calcinado. 
Mesclado, composto, misturado. 
 
Calcinar. 
Mesclar, compor com elementos 
variados. 
 
Calhau. 
Calhau, pedra bruta, coisa sem valor, 
coisa inominada, estorvo, pedra que se 
usa como bola de gude. 
 
Calhau velho. 
Estorvo ou coisa de pouca importância. 
 
Calheira. 
Calheira, pira pra produzir cinza para 
fazer dicoada no barrileiro ou queimar 
pedras de calcário para produzir cal. 
 
Calo no calcanhar. 
Alguém ou algo que incomoda, que 
causa desconforto. 
 
Calor do brejo. 
Frio clima frio. 
 
Cama. 
Grade de madeira que se coloca numa 
queda d'água para capturar peixes. 
 
Camarada. 

Uma pessoa ou a qualidade daquilo 
que é de fácil trato. 
 
Cambada. 
Gentalha, corja, grupo de malfeitores. 
 
Cambão. 
Barra de madeira usada para ligar as 
juntas de bois de carro. 
 
Cambar. 
Correr em perseguição ou fuga 
atabalhoada, desenfreada. 
 
Cambeta. 
Característica de algo ou alguém que é 
manco. 
 
Cambeva. 
Cobra cipó não venenosa de cor 
esverdeada. 
 
Cambito. 
Pé magro ou disforme, peça de 
madeira para torcer fios. 
 
Cambota. 
Parte da roda do carro de bois, 
cambalhota, pirueta. 
 
Cambuia. 
Gentalha, corja. 
 
Camburão. 
Galão de acondicionar líquido. 
 
Caminho de rato. 
Defeito num corte de cabelo. 
 
Camisa de curar umbigo. 
Camisa curta deixando o umbigo à 
mostra. 
 
Camisa de meia. 
Camiseta de malha. 
 
Camisa de tomar purgante. 
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Camisa curta deixando o umbigo à 
mostra. 
 
Campeiro. 
Veado campeiro, cachorro campeiro, 
pessoa que lida no campo. 
 
Campestre. 
Porção de campo cercada de mata. 
 
Campo limpo. 
Savana. 
 
Campo minado. 
Ambiente perigoso. 
 
Camucica. 
Veado pequeno que pode se abrigar 
em galhadas ou emaranhados de cipó. 
 
Camutengo. 
Pessoa com má aparência. 
 
Cana do braço. 
Punho, pulso. 
 
Canal. 
Tipos de local para exploração de 
garimpo. 
 
Canca d'água. 
Altos e baixos da superfície da água 
em uma correnteza. 
 
Cancela. 
Porteira em forma de grade de 
madeira. 
 
Cancha. 
Disputa de velocidade a cavalo ou a 
pé, potencial, desenvoltura. 
 
Candeeiro . 
Pessoa que vai à frente da fileira de 
bois de carros. 
 
Candeia. 

Lamparina abastecida com azeite ou 
sebo, nome de uma árvore. 
 
Canga. 
Peça de madeira para prender uma 
junta de bois de carro. 
 
Canga pé. 
Golpe com o calcanhar. 
 
Cangaço. 
Esqueleto, caveira. 
 
Cangalha. 
Cangalha, arreio com engate para 
bruacas, ou forquilha no pescoço de 
animal fujão, corvo solitário. 
 
Cangar grilo. 
Embromar, gastar tempo sem ou com 
pouca produção. 
 
Cangote. 
Costas, nuca. 
 
Canguçu. 
Jaguatirica de cabeça pequena e 
alongada. 
 
Canivete. 
Pivete, moleque novo. 
 
Canseira. 
Pessoa ou coisa desagradável. 
 
Cantadeira. 
Rolamento do carro de bois. 
 
Cantar. 
Entoar uma canção, revelar, som das 
aves canoras, galanteio maldoso, 
ranger do carro de boi. 
 
Cantar de galo. 
Mandar, impor, exigir sem ter direito. 
 
Cantar reza. 
Entoar um cântico religioso. 
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Cantarola. 
Canto martelado repetitivo confuso. 
 
Cantiga. 
Insistência repetitiva, canto, som de 
aves. 
 
Cantiga de grilo. 
Com frequência, intermitente. 
 
Canzil. 
Peça de madeira que prende uma 
canga ao pescoço do boi. 
 
Cão que late não morde. 
Nem sempre um sinal é confiável. 
 
Caolho. 
Caolho, cego de um olho. 
 
Capado. 
Porco castrado gordo. 
 
Capadura. 
Corte para atingir os testículos ou 
ovários de um animal. 
 
Capanga. 
Matador, ou pequeno saco com alça de 
barbante. 
 
Capangueiro. 
Comerciante de pedras preciosas. 
 
Capão. 
Animal macho esterilizado. 
 
Capão de mato. 
Porção de mata natural em meio a uma 
outra forma de vegetação. 
 
Capar. 
Retirar alguma mandioca sem remover 
a rama, esterilizar um animal. 
 
Capar o gato. 
Sair, ir-se embora. 

 
Capelobo. 
Lobo do pé pelado ou homem de 
aparência bizarra. 
 
Capenga. 
Característica de algo ou alguém 
manco ou em más condições físicas e 
emocionais. 
 
Capiau. 
Peão comum, indivíduo de pouca 
confiabilidade. 
 
Capilé. 
Bebida alcoólica calcinada com xarope 
de groselha. 
 
Capitão. 
Cobra venenosa que se achata debaixo 
das folhas secas ou alguns tipos de 
árvores. 
 
Capoeira. 
Mata recém crescida, ou balaio de 
taquara, ou dança marcial africana. 
 
Capona. 
Animal fêmea esterilizado. 
 
Cara amarrada. 
Cara de descontente, insatisfeito. 
 
Cara comprida. 
Semblante triste, desapontado. 
 
Cara de Lua cheia. 
Rosto arredondado, pessoa gorda. 
 
Cara de mamão macho. 
Cara comprida, tristonho, bochechas 
baixas. 
 
Cara de pau. 
Sem vergonha, cínico. 
 
Cara de queijo. 
Bochechudo, rosto redondo. 
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Cara de tacho. 
Fisionomia desfigurada, triste, sem 
graça. 
 
Cara d'um focinho do outro. 
Muito parecidos, idênticos. 
 
Cara dura. 
Sem vergonha, dissimulado. 
 
Cara lambida. 
Sem vergonha, dissimulado. 
 
Cara larga. 
Sem vergonha, sem escrúpulos, mal 
educado, inconveniente 
 
Cara lavada. 
Cara de pau, sem vergonha. 
 
Caramanchão. 
Copada espessa de cipó. 
 
Carapina. 
Carpinteiro de estruturas pesadas de 
madeira. 
 
Carbonato. 
Diamante opaco de valor unicamente 
industrial. 
 
Carcar chumbo. 
Executar, tocar em frente, atirar, atacar, 
dar andamento. 
 
Carcar fogo. 
Executar, tocar em frente, atirar, atacar, 
dar andamento, incendiar. 
 
Carcar o ferro. 
Executar, tocar em frente, atirar, atacar, 
dar andamento. 
 
Carcar o pé. 
Acelerar, seguir rápido. 
 
Carculejo. 

Cálculo, avaliação. 
 
Carculo. 
Cálculo, saliência numa superfície. 
 
Carculute. 
Saliência numa superfície. 
 
Carda. 
Escova de tratar a fibra do algodão ou 
lã de carneiro. 
 
Careca. 
Calvo, cabeça. 
 
Careiro. 
Alguém com o hábito de cobrar caro 
por alguma coisa. 
 
Careta. 
Semente do caju, pessoa retrógrada. 
 
Cargueiro. 
Conjunto de cangalha e bruaca. 
 
Cari. 
Peixe composto de casco e vísceras, 
peixe sem carne. 
 
Cariocão. 
Música dançante, ritmo dançante. 
 
Caritó. 
Prateleira,beato. 
 
Carne de pescoço. 
Ruim, intragável. 
 
Carnegão. 
Raiz de um tumor. 
 
Carniça. 
Carcaça de animal em decomposição. 
 
Caroca. 
Calosidade, rispidez, caroço. 
 
Caroço d'água. 
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Chuva forte. 
 
Carote. 
Barril de madeira pequeno. 
 
Carrapiché. 
Negro, semelhante ao piche. 
 
Carraspana. 
Gripe forte. 
 
Carregadores. 
Encarregados de encher o carro de 
bois. 
 
Carreira não é pressa. 
Quem persevera pode alcançar mesmo 
sem correr atabalhoadamente. 
 
Carreiro. 
Comandante do carro de bois, caminho 
aberto pelos pés de pessoas ou 
animais. 
 
Carretão. 
Espécie de carro de boi para conduzir 
toras de madeira. 
 
Carroção. 
Espécie de carro de boi de rodas com 
rolamentos de metal. 
 
Cartucheira. 
Espingarda de cartucho recarregável. 
 
Caruá. 
Caroço, parte encruada de um 
alimento, milho de pipoca que não 
explodiu. 
 
Carumbé. 
Bacia de madeira usada para carregar 
cascalho. 
 
Caruncho. 
Larvas num cereal. 
 
Casa da luz vermelha. 

Casa de tolerância, prostíbulo. 
 
Casa da mãe joana. 
Algo sem comando definido, ordens 
contraditória, todos mandam e ninguém 
obedece. 
 
Casa das primas. 
Casa de tolerância, prostíbulo. 
 
Casa de viúva. 
Algo abandonado, mal cuidado, 
desatualizado. 
 
Casa do terço. 
Ermo, lugar longínquo, região remota, 
lugar imaginário e de má fama. 
 
Casar na polícia. 
Casar sob força de lei. 
 
Casca de ferida. 
Diamante de valor desprezível, pessoa 
de difícil trato. 
 
Casca dura. 
Característica de alguém mal educado, 
rude. 
 
Casca grossa. 
Característica de alguém mal educado, 
rude. 
 
Cascabuia. 
Cobra venenosa que se achata debaixo 
das folhas secas. 
 
Cascata. 
Gracejo, piadinha, chiste, mentirinha. 
 
Casco da cabeça. 
Couro cabeludo. 
 
Cascudo. 
Árvore, peixe, bolita usada num jogo 
como alvo. 
 
Casqueirar. 
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Tangenciar, fraldear. 
 
Casqueiro. 
Tábua da superfície da tora de 
madeira. 
 
Catar. 
Separar impurezas do cereal, ou 
apanhar migalhas de cereal deixados 
no ato da colheita, colher. 
 
Catar o arroz. 
Retirar os marinheiros do arroz já 
polido. 
 
Catatamba. 
Conca, envoltório côncavo da haste de 
uma palmeira. 
 
Catatau. 
Volume, maço, pessoa de baixa 
estatura, baixinho. 
 
Catatumba. 
Monte de terra fofa para plantar batata 
ou cará. 
 
Cateto. 
Pequeno porco do mato. 
 
Catilanga. 
Mulher feia. 
 
Catilar. 
Pegar, apoderar-se sorrateiramente. 
 
Catinga. 
Mau cheiro, vegetação do agreste. 
 
Catinga de bode. 
CC, cheiro de corpo, subaqueira. 
 
Catingudo. 
Característica de algo ou alguém com 
mau cheiro. 
 
Catingueiro. 
Veado mateiro pequeno. 

 
Catira. 
Negociação, escambo. 
 
Catiripapo. 
Murro, bofetão, tabefe forte. 
 
Cativo. 
Exclusivo. 
 
Catoio. 
Bola alvo para o jogo de bola de gude, 
bolita ou biloca, pessoa que usa 
óculos. 
 
Catra. 
Buraco para retirar cascalho para 
garimpar. 
 
Catre. 
Cama de madeira com correias de 
couro cru. 
 
Catrevagem. 
Gentalha, corja. 
 
Catrupia. 
Bando de perturbadores, de 
malfazejos. 
 
Cava. 
Estrada que corta um barranco. 
 
Cavador do rabo. 
Base da cauda de um animal. 
 
Cavaleiro d'água. 
Altos e baixos da superfície da água 
em uma correnteza. 
 
Cavalete. 
Barras de madeira vertical que sustenta 
a cumeeira de uma casa. 
 
Cavalete d'água. 
Altos e baixos da superfície da água 
em uma correnteza. 
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Cavalo aguado. 
Cavalo com saúde fragilizada 
geralmente por excesso de esforço. 
 
Cavar. 
Conseguir algo raro ou incomum. 
 
Caveira. 
Carcaça de um animal morto, carniça, 
corpo em decomposição. 
 
Cavu. 
Agasalho, paletó. 
 
Cavuqueiro. 
Roceiro, empreiteiro, lavrador. 
 
Caxi. 
Cabaça comestível enquanto verde. 
 
Caxingó. 
Cotó de faca. 
 
Caxinguelê. 
Porco espinho, esquilo. 
 
Cem por cento. 
Totalmente confiável, muito bom. 
 
Cemitério de frango. 
Estômago, sistema digestivo. 
 
Cento por cento. 
Totalmente confiável, muito bom. 
 
Cepo. 
Tronco, algo forte e maciço. 
 
Cerca-lourenço. 
Bloquear as possíveis saídas, rodear 
por todos os lados. 
 
Cercar das quatorze bandas. 
Estabelecer um cerco intransponível. 
 
Cercar frango. 
Andar trôpego, em ziquezaque. 
 

Cererê. 
Desmaio, convulsão. 
 
Ceroula. 
Cueca. 
 
Cerrado. 
Vegetação típica do centro-oeste 
constituída de árvores retorcidas e 
casca grossa. 
 
Certo que só boca de bode. 
Preciso, justo. 
 
Céu pedrês chuva outra vez. 
Sinal de chuva 
 
Chá da meia noite. 
Envenenamento proposital. 
 
Chá de casca de vaca. 
Surra, castigo corporal. 
 
Chacho. 
Golpe, arranco, puxão. 
 
Chacrinha. 
Fofoca, maledicência. 
 
Chalerar. 
Favorecer, lisonjear. 
 
Chamando urubu de meu louro. 
Em más condições. 
 
Chamar choco. 
Cacarejo característico da galinha que 
parou de botar e começou o período de 
chocar seus ovos. 
 
Chamar na regulagem. 
Interpelar, corrigir, advertir. 
 
Chamar o juca. 
Vomitar. 
 
Champrão. 
Tábua de grossa espessura. 
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Chamuscado. 
Queimado, avariado, em mau estado. 
 
Chanfrar. 
Cortar com violência e de forma 
diagonal. 
 
Chanha. 
Dengo, cuidado, carinho. 
 
Chaninho. 
Gato manso e manhoso. 
 
Chapa. 
Reforço superficial de ferro na estrutura 
de um carro de bois, base para panelas 
num fogão. 
 
Chapada. 
Ermo, descampado. 
 
Chapéu de bunda. 
Pinico 
 
Chapéu de castor. 
Chapéu de pelo de castor. 
 
Chapéu de touro. 
Chifre, galhos. 
 
Chapuleta. 
Coisa volumosa e de forma inflada. 
 
Chapuletada. 
Pancada, batida forte. 
 
Chaputu. 
Algo disforme e sem boa aparência. 
 
Charneira. 
Ombros, cangote. 
 
Charrua. 
Arremate nos terminais de cordas 
trançadas. 
 
Chasquento. 

Sofisticado, sofisticado, luxuoso. 
 
Chato. 
Pessoa ou coisa desagradável. 
 
Chavascal. 
Vegetação espessa. 
 
Chaveia. 
Parte do carro. 
 
Cheba. 
Veado campeiro, homem afeminado. 
 
Checado. 
Aprovado, ótimo. 
 
Cheda. 
Barra em forma de Y da grade da mesa 
de um carro de bois. 
 
Chegado no sal. 
Salgado. 
 
Chegar do lado cego. 
Abordagem errada, levar uma resposta 
ríspida, uma repreensão. 
 
Chegar do lado do braço cotó. 
Pegar de surpresa, abordar alguém 
desprevenido. 
 
Cheio de bosta de galinha. 
Desagradável, estranho. 
 
Cheio de dedo. 
Complicado, exigente, estranho. 
 
Cheio de não me toque. 
Cheio de manias, trejeitos, toque. 
 
Cheio de nove horas. 
Cheio de manias, trejeitos, toque. 
 
Cheirinho de mudubim. 
Cheiro desagradável, fétido. 
 
Cheirinho de telogo. 
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Cheiro de até logo, desagradável, 
fétido. 
 
Chiar. 
Pagar, arcar com uma tarefa árdua, 
assumir. 
 
Chiata. 
Dengo, reclamação, lamento. 
 
Chibata. 
Chicote curto achatado. 
 
Chibungo. 
Homem afeminado. 
 
Chicão. 
Mecanismo tracionador para erguer 
grande peso. 
 
Chiclete de onça. 
Pessoa de cor. 
 
Chico. 
Período Menstrual. 
 
Chicote. 
Taca para bater no cavalo. 
 
Chifre. 
Pegadores dianteiros de uma arreata. 
 
Chimite. 
Bom, positivo, ou uma marca de 
revólver. 
 
Chincha. 
Corda para atrelar e arrastar animais. 
 
Chinfrim. 
Coisa barata e de má qualidade. 
 
Chique. 
Elegante, de boa qualidade. 
 
Chiringa. 
Tronco corredor para prender um 
animal ou embarcá-lo num transporte. 

 
Chiu!. 
Comando para interromper a marcha 
de um cavalo ou exigir obediência. 
 
Choca. 
Ave encubando seus ovos ou algo 
podre ou impróprio para o consumo. 
 
Choça. 
Cabana de palha, biongo. 
 
Chocha. 
Cabana de palha, biongo. 
 
Chocho. 
Fraco, incompleto, vazio, ruim. 
 
Choco. 
Impróprio para o consumo, podre. 
 
Chorado. 
Depois de muitas tentativas. 
 
Chorar de barriga cheia. 
Falso lamento, reclamação infundada. 
 
Chorar de tanto rir. 
Rir até ir às lágrimas. 
 
Chorar pelos cantos. 
Lamuriar às escondidas, parar, não 
agir. 
 
Chorar pitanga. 
Lamentar exageradamente. 
 
Chorenga. 
Insistência repetitiva, reclamação 
intermitente, descontentamento. 
 
Choro. 
Desconto no preço, pedido de desconto 
no preço de uma mercadoria. 
 
Choro baixo. 
Lamento ignorado. 
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Choromenga. 
Lamento, protesto. 
 
Choromingança. 
Insistência repetitiva, reclamação 
intermitente, descontentamento. 
 
Choromingar. 
Lamentar, protestar. 
 
Chouriço. 
Linguiça de sangue adoçado. 
 
Chouriço pra comer no dia do seu 
serviço. 
Resposta não respondendo. 
 
Chove-não-molha. 
Impasse, estagnação, marasmo, status 
quo. 
 
Chover no molhado. 
Resolver o que já está resolvido. 
 
Chuchar a cara. 
Enfrentar. 
 
Chuchar a colher. 
Entrometer-se. 
 
Chuchar chumbo. 
Atirar, atacar, agir. 
 
Chuchar fogo. 
Atirar, atacar, agir. 
 
Chucho. 
Espeto, lança. 
 
Chuco. 
Chucro, indomado, incontrolável. 
 
Chué. 
Indisposto, sem graça, triste, calado. 
 
Chumaço. 
Calço de madeira posto entre a mesa e 
o eixo de um carro de bois. 

 
Chumbada. 
Peso fixado ao anzol para favorecer 
sua imersão. 
 
Chumbeira. 
Espingarda de carregar pela boca do 
cano. 
 
Chupar cana. 
Chorar soluçando. 
 
Chusma. 
Cambada, gentalha. 
 
Chutado. 
Veloz. 
 
Chuva braba. 
Tempestade. 
 
Chuva de molhar bobo. 
Chuva leve e intermitente 
aparentemente sem efeito. 
 
Chuva de rodar baiano. 
Chuva forte. 
 
Chuva de rodar tamanco. 
Chuva forte. 
 
Chuva de rodar toco velho. 
Chuva forte. 
 
Cigarro de farmácia. 
Cigarro industrializado. 
 
Cigarro manso. 
Cigarro industrializado. 
 
Cintura de pilão. 
Cintura fina. 
 
Coalhado. 
Cheio, presente na área, bastante. 
 
Cobra cipó. 
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Muitas das cobras esverdeadas não 
venenosas. 
 
Cobra criada. 
Perigoso, poderoso, competente. 
 
Cobra engolindo cobra. 
Uma coisa radical difícil. 
 
Cobra mal matada. 
Desajeitado, desengonçado, disforme, 
ou traiçoeiro e perigoso. 
 
Cobra não mata malemá. 
Eliminar um problema ou um 
adversário de forma definitiva. 
 
Cobra que não anda não engole sapo. 
Para conseguir algo é necessário 
empenho. 
 
Cobras e lagartos. 
Repertório de impropérios. 
 
Cobreiro. 
Urticária proveniente de contato com 
répteis ou insetos. 
 
Cobrir as covas. 
Cobrir com terra as sementes dentro 
das covas. 
 
Coça. 
Castigo corporal, açoite. 
 
Coçando as canelas. 
Estando enciumado, despeitado. 
 
Cocão. 
Travas que prendem a mesa ao eixo de 
um carro de bois. 
 
Cócegas. 
Prurido, cócegas. 
 
Cochilar. 
Vacilar, descuidar. 
 

Cochilou o cachimbo cai. 
A atenção é muito importante. 
 
Cochonil. 
Forro para uma arreata. 
 
Coco. 
Cabeça. 
 
Coiceiro. 
Característica de alguém que dá 
respostas ríspidas e sarcásticas, 
tolerância zero. 
 
Coió. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Coiô. 
Bolita grande usada no jogo como alvo. 
 
Coité. 
Fruto arredondado semelhante à 
cabaça, cabeça. 
 
Coivara. 
Sobras de madeira queimada em área 
de plantio. 
 
Coivarão. 
Algo ou alguém esguio, descanelado. 
 
Colado com cuspe. 
Precariamente montado ou bastante 
fraco. 
 
Colchete. 
Porteira em cerca de arame. 
 
Colher a roça. 
Retirar o produto do cultivo da roça. 
 
Columin. 
Dente do siso de um animal. 
 
Coluna do meio. 
Homem afeminado. 
 
Com a avó atrás do toco. 
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De mau humor. 
 
Com a barba de molho. 
Agindo preventivamente. 
 
Com a bexiga. 
De mau humor. 
 
Com a boca na botija. 
Em flagrante. 
 
Com a bola toda. 
Em situação altamente confortável. 
 
Com a cabeça intremeio às orelhas. 
Com a cabeça entre as orelhas, 
regular, normal, sem maiores 
novidades. 
 
Com a cabeça no ontonte. 
Com a cabeça no anteontem, distraído, 
sem atenção, correndo o risco de ser 
pego de surpresa. 
 
Com a corda toda. 
Em situação altamente confortável. 
 
Com a galinha na manguara. 
Vendendo a preço baixo para queimar 
o estoque. 
 
Com a gota na moleira. 
Insano, irritado, irreverente. 
 
Com a gota serena. 
Insano, irritado, irreverente. 
 
Com a mão na cabeça. 
Desesperado, aflito, inconsolável. 
 
Com a mão na maça. 
Em andamento, no momento de ação. 
 
Com a moléstia. 
De mau humor. 
 
Com a mutuca atrás da orelha. 
Preocupado, inquieto. 

 
Com a pulga atrás da orelha. 
Preocupado, inquieto. 
 
Com bala na agulha. 
Bala no ponto de ser disparada, 
alguém em boas condições financeiras 
ou de poder. 
 
Com cara de poucos amigos. 
Com cara de bravo. 
 
Com cara de quem comeu e não 
gostou. 
Com expressão facial de 
desaprovação, desagrado, insatisfação. 
 
Com efeito. 
Muito intensamente, relevante, de 
grande importância. 
 
Com miolo mole. 
Desequilibrado, insano. 
 
Com o diabo. 
Estar de más intenções, agindo mal. 
 
Com o pé no estrivo. 
De partida. 
 
Com o rato no paiol. 
Faminto. 
 
Com palpite. 
Com desejo, com apetite. 
 
Com quantos paus se faz uma canoa. 
Conhecer as dificuldades, os riscos, os 
perigos. 
 
Com sangue quente. 
Instintivamente, movido pela emoção 
do momento, sem pensar. 
 
Com três nós no rabo. 
Em alta velocidade, correndo muito 
veloz. 
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Com um pé atrás. 
Relutante, desconfiado, inseguro. 
 
Com um pé nas costas. 
Facilmente. 
 
Com uma pedra no sapato. 
Com um desconforto, uma 
preocupação, um problema. 
 
Combuca. 
Tigela de cabaça. 
 
Combuco. 
Animal com chifres curvados para 
baixo. 
 
Comê. 
Comida, de comer.  
 
Comedor de lavagem. 
Boca. 
 
Comer até empurrar com o dedo. 
Comer até ao limite da capacidade do 
estômago. 
 
Comer barriga. 
Cometer um deslize, um engano, errar. 
 
comer com angú. 
Perder, extraviar, dar sumiço em algo. 
 
Comer com farinha. 
Perder, extraviar, dar sumiço em algo. 
 
Comer cuanga. 
Passar por grandes dificuldades. 
 
Comer do lado podre. 
Passar por grandes dificuldades. 
 
Comer fogo. 
Passar por grandes dificuldades. 
 
Comer geleia de pés de cachorro. 
Ser uma pessoa inquieta, dinâmica, 
que viaja muito. 

 
Comer mosca. 
Cometer um deslize, um engano, errar. 
 
Comer o boi do Divino. 
Levar toda a culpa do mundo. 
 
Comichar. 
Provocar comichões, cócegas, coceiras 
ou pruridos. 
 
Comigo é assim, porco magro não dá 
toicim. 
Porco magro não dá toucinho, simples, 
real. 
 
Como coisa que. 
Com aparência de algo que não se 
confirma. 
 
Como diz o outro. 
Senso comum. 
 
Como é que chama. 
Algo ou alguém cujo nome não é 
lembrado no momento. 
 
Como lá dizem. 
Como se diz no popular. 
 
Como o diabo. 
De forma exagerada, extravagante, 
incontrolável. 
 
Como quem não quer nada. 
Discretamente. 
 
Como se diz. 
O que diz o senso comum. 
 
Como um risco nágua. 
Sem nenhum efeito. 
 
Comparecer. 
Ter atitude positiva, ajudar, ser útil. 
 
Compenetrado. 
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Característica de alguém centrado, 
imóvel em seus propósitos. 
 
Comprar porco. 
Pegar rota ou estrada errada, perder-
se, tomar uma decisão errada. 
 
Comprido que só vida de pobre. 
Muito longo. 
 
Conché. 
Manco. 
 
Concheba. 
Manco, coxo. 
 
Condefé. 
Subitamente, às vezes, 
inesperadamente, talvez. 
 
Condonga. 
Intriga, fuxico. 
 
Congestão. 
Congestão, má digestão. 
 
Conhecido igual a níquel de cem réis. 
Muito conhecido, popular. 
 
Conservado. 
Alguém ou algo em bom estado, ou 
que apresenta boa longevidade. 
 
Constipar. 
Resfriado brusco, choque térmico, 
desclimatização brusca. 
 
Conta outra. 
Rejeição de uma argumentação fraca. 
 
Contador. 
Aquele que conta os bois de uma 
boiada ou manada. 
 
Contando os pregos. 
Lentamente. 
 
Contar o riscado. 

Falar francamente e de forma definitiva. 
 
Contar vantagem. 
Vangloriar-se, exaltar-se 
excessivamente. 
 
Contar vitória. 
Vangloriar-se, exaltar-se 
excessivamente. 
 
Conto do vigário. 
Argumentação falaz. 
 
Contra vapor. 
Pancada com a mão fechada, soco. 
 
Contrariado. 
Insatisfeito, aborrecido, angustiado. 
 
Convencido. 
Fanfarrão, arrogante. 
 
Conversa pra boi dormir. 
Inverdade, embromação verbal. 
 
Conversa vai, conversa vem.. 
Curso de um diálogo. 
 
Conversar fiado. 
Conversar informalmente sobre 
assuntos banais ou inverdades. 
 
Coque. 
Batida na cabeça de alguém com a 
mão fechada tocando apenas com os 
nós dos dedos, cascudo, arrumação de 
um penteado. 
 
Coqueluche. 
Moda, algo recorrente em uma época 
ou um lugar. 
 
Cor de burro fugido. 
Corro de burro fugido, cor indefinida. 
 
Corda de bacalhau. 
Corda feita de fibra de piteira. 
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Corgo. 
Córrego, riacho. 
 
Corisco. 
Algo muito rápido, descarga de um 
raio. 
 
Corja ruim. 
Característica de uma pessoa ruim. 
 
Corno. 
Pessoa de má índole, malfazejo, sem 
prestígio. 
 
Coró. 
Larva de inseto. 
 
Coroa. 
Pessoa madura, de meia idade. 
 
Corpulento. 
Físico avantajado. 
 
Correr a roda. 
Distribuir, ou servir a todos os membro 
de um grupo. 
 
Correr às léguas. 
Rejeitar com veemência, desistir, 
evitar. 
 
Corrido da polícia. 
Com pressa, afobado, em disparada, 
aflito. 
 
Corrupichar. 
Extrair, sugar as últimas gotas de leite 
de uma teta. 
 
Corrupio. 
Disco que gira para frente e para traz 
transfixado com barbante, esperneio 
violento. 
 
Corta essa!. 
Desista, elimine esse argumento. 
 
Cortar. 

Curar, impedir, interromper o progresso 
de um mal, de uma doença. 
 
Cortar arroz. 
Cortar os feixes de arroz maduro para 
levar para debulha. 
 
Cortar na própria carne. 
Impor uma punição que atinge os 
próprios interesses. 
 
Cortar o toco bem baixo. 
Agir preventivamente, com rigor. 
 
Cortar volta. 
Desviar, evitar. 
 
Costela de vaca. 
Ondulação contínua em uma estrada 
de chão. 
 
Cotó. 
Algo ou alguém que perdeu parte de 
um dos membros. 
 
Cotoco. 
De rabo cortado, faltando uma parte. 
 
Couro velho. 
Algo ou alguém desprezível, feio, em 
mal estado de conservação. 
 
Couro-grosso. 
Displicente, insensato, insensível. 
 
Cova do pé. 
Cova da parte inferior interna do pé. 
 
Covar o terreno. 
Abrir pequenos buracos na terra para 
receber as semente. 
 
Coviteiro. 
Agenciador de mulheres para a 
prostituição, garoto de recado, rufião, 
cupido, casamenteiro, mexiriqeiro. 
 
Cozinhar com pouco fogo. 
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Procrastinar, emaranhar, envolver aos 
poucos. 
 
Cozinhar o galo. 
Agir lentamente, fazer algo demorado 
além do normal, gastar o tempo. 
 
Cravinote. 
Clavina, clavinote, carabina. 
 
Creca. 
Calvo ou simplesmente cabeça. 
 
Criado. 
Grande, adulto, bem cuidado. 
 
Criado com vó. 
Mimado. 
 
Criar cobra para ser picado por ela. 
Ter algo ou alguém que poderá ser 
nocivo no futuro. 
 
Criolo. 
Nativo, de produção própria. 
 
Crisipa. 
Doença, mal-estar. 
 
Crista de frango assada. 
Para criança comer e deixar de urinar 
na cama enquanto dorme. 
 
Croa. 
Cabeça. 
 
Croaca. 
Buraco, toca. 
 
Croar. 
Brotar, aparecer de súbito, flutuar. 
 
Cru. 
Sem habilidade, destreinado. 
 
Cruviana. 
Clima muito frio. 
 

Cruz credo!. 
Não aprovar. 
 
Cubar. 
Vigiar, espreitar. 
 
Cubu. 
Azar, má sorte. 
 
Cuca. 
Cabeça. 
 
Cuca quente. 
Cabeça quente, nervoso. 
 
Cucuruco. 
Cabeça. 
 
Cuitelo bico de tucano. 
Cutelo de lâmina pequena e cabo 
longo. 
 
Cuitelo rabo de galo. 
Cutelo com lâmina longa e cabo curto. 
 
Culatra. 
Parte traseira de uma boiada. 
 
Culiar. 
Tramar contra alguém, mancomunar, 
associar-se para o mal. 
 
Cultura. 
Cultura, terra fértil. 
 
Cumunheira. 
Cumeeira ou parte mais alta de um 
telhado. 
 
Cupincha. 
Comparsa, aliando para o crime. 
 
Curar. 
Fazer curativo em um animal, maturar. 
 
Curau. 
Pessoa sem experiência ou de pouca 
resistência. 
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Curiar. 
Bisbilhotar. 
 
Currião. 
Corrião, cinta de couro, cinturão. 
 
Currumaça. 
Ninho de larva em um ferimento 
(bicheira) em um animal, um 
amontoado de coisa. 
 
Curso. 
Disenteria, diarréia. 
 
Curtido na pinga. 
Viciado em álcool 
 
Curtir. 
Tratar, modificar. 
 
Curto e grosso. 
Breve, direto. 
 
Curto que só coice de porco. 
Muito breve ou reduzido. 
 
Curto que só garupa de jegue. 
Algo curto, breve. 
 
Curuba. 
Ferida, úlcera. 
 
Curuis credo!. 
Não aprovar. 
 
Curúis!. 
Surpresa ou desaprovação, espanto. 
 
Curupira. 
Entidade imaginária em forma de 
homem que existe na floresta. 
 
Cururu. 
Sapo, ritmo musical. 
 
Cuspido e escarrado. 
Idêntico, esculpido em carrara. 

 
Cuspir. 
Disparar freneticamente. 
 
Cuspiu no dedo correu de medo. 
Quando alguém foge de medo. 
 
Custar. 
Demorar. 
 
Custe o que custar. 
Esforço ilimitado. 
 
Custoso. 
Característica de algo ou alguém de 
difícil trato ou realização. 
 
Cute. 
Pinto órfão. 
 
Cutiano. 
Arreio simples. 
 

D 
Da cor do chão. 
Muito sujo. 
 
Da moda do outro. 
Senso comum, como dizem por aí. 
 
Da pá virada. 
Insolente, insubordinado, excêntrico, 
temperamental. 
 
Da silva. 
Autêntico, próprio. 
 
Daí é que são elas. 
Chegar ao ponto crítico. 
 
Dama. 
Garota de programa. 
 
Danado. 
Característica de algo ou alguém fora 
do normal para o bem ou para o mal. 
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Dança de rato. 
Vai e vem frequente e frenético. 
 
Dançar conforme a música. 
Adaptar-se, conformar. 
 
Dançar uma parte. 
Uma dança, uma seção dançante em 
um baile. 
 
Dandar. 
Caminhar de bebê. 
 
Dando cria. 
Desesperado, aflito, ansioso. 
 
Dando de mamar ao cabo de uma 
ferramenta. 
Usando o cabo de uma ferramenta 
como escora em vez de trabalhar. 
 
Dando sopa. 
De fácil acesso, fácil de conseguir. 
 
Danura. 
Ansiedade, desatino. 
 
Daqui pra ali. 
Iminente, frequentemente, a todo 
momento. 
 
Dar a cara a tapa. 
Expor-se em demasia e de foram 
arrojada. 
 
Dar a mão à palmatória. 
Reconhecer o próprio erro. 
 
Dar água para as barbas. 
Dar problema, complicar, dificultar. 
 
Dar as cara. 
Comparecer. 
 
Dar as cartas. 
Comandar, estar em uma posição 
privilegiada. 
 

Dar as horas. 
Dar atenção, dar satisfação, prestar 
atenção. 
 
Dar asa. 
Permitir, oferecer-se, autorizar. 
 
Dar asa a cobra. 
Dar poder ou atenção a alguém de 
reputação ruim ou que pratica o mal. 
 
Dar baianada. 
Fazer o que não deve, pagar mico. 
 
Dar bandeira porca. 
Fazer o que não deve, pagar mico. 
 
Dar bode. 
Dar bode, falhar. 
 
Dar cabo. 
Matar, executar. 
 
Dar com os bois n'água. 
Fracassar, arruinar-se. 
 
Dar com os burros n'água. 
Sair-se mal. 
 
Dar cuidado. 
Causar preocupação. 
 
Dar de bunda. 
Corcovear de um animal elevando a 
parte traseira do corpo. 
 
Dar espalho. 
Irar-se, revoltar, dar alarme, revelar um 
segredo. 
 
Dar esquete. 
Fazer escândalo, repercutir algum fato, 
dar com a língua nos dentes. 
 
Dar fé. 
Perceber. 
 
Dar galho. 
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Dar problema, complicação. 
 
Dar maçada. 
Fazer o que não deve, pagar mico. 
 
Dar molhaça. 
Fazer o que não deve, pagar mico. 
 
Dar murro em ponta de faca. 
Fazer algo da forma mais difícil e 
dolorosa possível. 
 
Dar na bronca. 
Esbravejar, enfurecer, protestar. 
 
Dar na imprensa. 
Noticiar na imprensa. 
 
Dar na mala. 
Rebelar, resistir, reagir, zangar-se. 
 
Dar na revista. 
Noticiar na revista. 
 
Dar na televisão. 
Noticiar na televisão. 
 
Dar no dobra. 
Acordo para recria de animais 
multiplicando o rebanho por dois no 
término de um período estabelecido. 
 
Dar nó em goteira. 
Sair-se de forma sutil e sorrateira e 
enganosa. 
 
Dar no jornal. 
Noticiar no jornal. 
 
Dar no pé. 
Fugir rapidamente. 
 
Dar no rádio. 
Virar notícia. 
 
Dar no rim. 
Derrotar. 
 

Dar nome aos bois. 
Revelar os nomes de alguém de quem 
se fala, revelar a verdade. 
 
Dar o ar da graça. 
Comparecer. 
 
Dar o beiço. 
Ceder, render-se, entregar-se 
concordar. 
 
Dar o boné. 
Dispensar com desaforo. 
 
Dar o braço a torcer. 
Reconhecer o próprio erro. 
 
Dar o cano. 
Falhar em um compromisso, dar 
prejuízo, negar a fazer o combinado. 
 
Dar o logro. 
Enganar, despistar. 
 
Dar o nó. 
Embromação, lentidão, atraso no agir. 
 
Dar o pago. 
Retribuir, recompensar. 
 
Dar o pinote. 
Fugir de forma espetacular. 
 
Dar o pira. 
Sair. 
 
Dar o prego. 
Desfalecer, desistir. 
 
Dar o pulo. 
Se virar, agir energicamente. 
 
Dar o que falar. 
Repercutir fortemente. 
 
Dar o que fazer. 
Repercutir fortemente. 
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Dar o tombo. 
Provocar prejuízo, enganar, lesar, tirar 
vantagem ilícita. 
 
Dar o tomé. 
Enganar alguém intencionalmente. 
 
Dar ousadia. 
Permitir, oferecer-se, autorizar. 
 
Dar palpite. 
Despertar interesse, provocar desejo 
de fazer alguma coisa. 
 
Dar pau. 
Falhar, emperrar, falir. 
 
Dar pé. 
Alcançar o fundo de uma superfície 
coberta por água, algo que cause 
otimismo. 
 
Dar pedal. 
Ser promissor, ter futuro. 
 
Dar pernada. 
Esforço em vão. 
 
Dar pra trás. 
Não prosperar, falhar, fracassar, 
desistir. 
 
Dar rasteira em cobra. 
Fazer algo improdutivo, ou 
desnecessário. 
 
Dar um aperta pé. 
Escorraçar, expulsar de súbito. 
 
Dar um chá de sumiço. 
Dar fim em algo ou alguém. 
 
Dar um chute. 
Terminar um namoro ou uma outra 
relação qualquer. 
 
Dar um couro. 
Castigo corporal açoite. 

 
Dar um doido. 
Desesperar-se, agir precipitadamente. 
 
Dar um esporro. 
Dar uma bronca. 
 
Dar um jeito. 
Punir, castigar. 
 
Dar um limpa. 
Retirar tudo, excluir tudo, eliminar tudo, 
desfalcar. 
 
Dar um pau. 
Dar uma surra, usar uma coisa de 
forma abusiva ou exagerada. 
 
Dar um pé na bunda. 
Dispensar com desaforo. 
 
Dar um prisco. 
Dar um salto espetacular. 
 
Dar um pulo. 
Deslocamento rápido, viagem de 
improviso. 
 
Dar um samba. 
Levar larga vantagem, vencer com 
facilidade, derrotar, aplicar punição 
corporal. 
 
Dar uma cantada. 
Fazer um galanteio maldoso, uma 
proposta indecente. 
 
Dar uma esfrega. 
Dar uma surra, ou uma bronca. 
 
Dar uma gelada. 
Tratar com indiferença. 
 
Dar uma lavada. 
Repreender, admoestar, reprimir. 
 
Dar uma mão. 
Dar uma ajuda, um auxílio. 
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Dar uma sardinha. 
Tapinha de surpresa na testa como 
forma de provocação. 
 
Dar uma sentada. 
Repreender, admoestar, reprimir. 
 
Dar uma volta. 
Andar aos arredores, passear 
 
Dar uns cortes. 
Cavalgada pelo campo. 
 
Dar upa!. 
Dar trabalho, coisa que se torna muito 
difícil. 
 
Dar volta. 
Complementar com algo em uma 
gambira, impedir, evitar, assediar, 
aproximar sorrateiramente, contornar. 
 
Dar zebra. 
Não acontecer o esperado, dar errado. 
 
De acordo. 
Muito, bastante. 
 
De amargar. 
Desagradável, triste, estranho, ruim. 
 
De arrancar pena. 
Algo forte, intenso, inesperado, 
surpreendente e até inaceitável 
 
De arrancar pica-pau do oco. 
Algo forte, intenso, inesperado, 
surpreendente e até inaceitável 
 
De arrasto. 
Com dificuldade. 
 
De barba tesa. 
Preparado, disposto. 
 
De beiço torcido. 
Diferente, não receptivo, de mal. 

 
De bem com a vida. 
Contente. 
 
De bigode em pé. 
Disposto, atento, irritado injuriado 
surpreso muito impressionado. 
 
De boca abaixo. 
Fazer engolir a força. 
 
De bonde. 
Estar ou andar ao lado de alguém. 
 
De bote. 
Subitamente. 
 
De braços cruzados. 
Inerte, sem ação. 
 
De braguilha pra trás. 
De mau humor. 
 
Dê cá. 
Entregue-me, deixe comigo, passa algo 
pra cá. 
 
Dê cá um pau. 
É inacreditável, não se pode aceitar. 
 
De cabeça para baixo. 
Desordenadamente, ao reverso. 
 
De cabelo em pé. 
Alarmado, amedrontado, surpreso 
muito impressionado. 
 
De cabo a rabo. 
Totalmente, completamente. 
 
De calça curta. 
Pegar de surpresa, pegar alguém 
desprevenido. 
 
De calundu. 
De mau humor. 
 
De caos passado. 
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Atrasado, tardio. 
 
De caos pensado. 
De propósito, dolosamente. 
 
De cara amarrada. 
De mau humor, descontente. 
 
De cara pra riba. 
De cara para cima, impassível, sem 
ação, impossibilitado de agir. 
 
De carrada. 
Muito, em grande escala. 
 
De cata cavaco. 
Desequilibrado, quase caindo. 
 
De cata mamona. 
Desequilibrado, quase caindo. 
 
De certo. 
Talvez. 
 
De comer. 
Alimento, comida. 
 
De coque. 
De cócoras, agachado. 
 
De corpo e alma. 
Inteiramente. 
 
De cueca do avesso. 
De mau humor. 
 
De fasto. 
De ré. 
 
De fiapo. 
Rapidamente, direto, visto de relance. 
 
De fio a pavio. 
Totalmente, completamente. 
 
De fora a fora. 
Totalmente, completamente. 
 

De fuzilote. 
Ligeiro, de relance, muito rápido. 
 
De jeito maneira!. 
Não. 
 
De jeito nenhum. 
Não. 
 
De lascar. 
Forte, intenso. 
 
De lascar o cano. 
Forte, intenso. 
 
De mala e cuia. 
Conduzindo consigo tudo que possui e 
correlatos, de forma definitiva. 
 
De mamando a caducando. 
Totalmente, completamente. 
 
De mão beijada. 
De graça, de bobeira, sem razão que 
justifique um ato. 
 
De mão cheia. 
Completo, perfeito, com competência. 
 
De mãos abanando. 
Não conduzindo nada, não contribuindo 
com nada, sem nenhum tipo de 
vantagem. 
 
De meia tigela. 
Meia boca, precário, fajuto. 
 
De meio dia pra tarde. 
Alguém que já passou da média idade, 
entrando na velhice. 
 
De miolo mole. 
Desequilibrado, insano. 
 
De murundu. 
De mau humor. 
 
De nariz torcido. 
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Diferente do usual, suspeito, com 
animosidade, de mal. 
 
De nascença. 
Hereditário, congênito, genuíno, 
autêntico. 
 
De natureza ruim. 
De má índole. 
 
De olho comprido. 
Contemplar com desejo, com pesar, 
cobiçar. 
 
De orelha em pé. 
Desconfiado, relutante, atento, curioso. 
 
De pá virada. 
Irreverente, imprevisível, excêntrico. 
 
De papo pro ar. 
Desocupado, ocioso. 
 
De pé espalhado. 
De pés espalhados, desocupado, 
ocioso. 
 
De pires na mão. 
Sem recursos financeiros, pedindo 
ajuda. 
 
De ponta a ponta. 
Por inteiro. 
 
De ponta cabeça. 
Desordenadamente, ao reverso. 
 
De ponta de dedo. 
Com má vontade, displicente. 
 
De ponta de pé. 
Cautelosamente, em silêncio. 
 
De porteira fechada. 
Terra, benfeitorias e animais de 
criação, de forma total. 
 
De prancha. 

Deitado de lado com o corpo e a 
cabeça estendidos. 
 
De qualidade nenhuma. 
Nada, zero, de forma alguma. 
 
De rachar os tomates. 
De causar sérios danos. 
 
De relampo. 
De relâmpago, de relance, de lampejo. 
 
De roupa e tudo. 
Entrar ou cair na água com roupa que 
não seja de banho. 
 
De sangue quente. 
De temperamento explosivo, nervoso, 
irritado. 
 
De sério. 
De verdade. 
 
De sete pelos. 
Vegetação muito espessa. 
 
De sol a sol. 
O dia todo, em tempo integral. 
 
De sumir de vista. 
Área de grande extensão, de fronteiras 
longínquas. 
 
De supetão. 
De surpresa, inesperadamente. 
 
De treição. 
De traição, de surpresa, 
inesperadamente. 
 
De val. 
Válido, satisfatório, legítimo, legal. 
 
De veneta. 
Instável, de humor instável. 
 
De venta aberta. 
Ofegante, agitado, exausto. 
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De vera. 
Verdadeiramente. 
 
De vez. 
Quase maduro. 
 
Debaixo da guasca. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Debaixo das barbas. 
Bem próximo, facilmente perceptível. 
 
Debaixo de chicote. 
Sob ameaça, coagido. 
 
Debaixo de pau. 
Sob ameaça, coagido. 
 
Debaixo de um quieto. 
Debaixo de um quieto, na surdina, 
sorrateiramente. 
 
Debaixo de uma Lua!. 
Sob um Sol muito quente. 
 
Debaixo de vara. 
Sob ameaça, coagido. 
 
Debaixo do nariz. 
Bem próximo, facilmente perceptível. 
 
Dedão. 
Artelhos e polegares humanos. 
 
Dedar. 
Benzer. 
 
Defluxo. 
Defluxo, gripe forte. 
 
Defunto sem choro. 
Indigno de pena, sem valor, sem 
mérito. 
 
Deitar a madeira. 
Agir, bater, atacar. 
 

Deitar a mutamba. 
Agir, bater, atacar. 
 
Deitar com a carga. 
Esmorecer, desistir, desfalecer. 
 
Deitar o cabelo. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Deitar o cacete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Deitar o pau. 
Atacar, executar, agredir. 
 
Deitar o porrete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Deitar o sarrafo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Deixar alguém falando sozinho. 
Abandonar uma conversa incompleta. 
 
Deixar de mão. 
Desistir. 
 
Deixar ir o boi com a corda. 
Permitir um fracasso irreparável. 
 
Deixar na chapada. 
Deixar sem auxílio, sem recurso. 
 
Deixar na croa. 
Deixar sem auxílio, sem recurso. 
 
Deixar na mão. 
Deixar sem auxílio, sem ajuda. 
 
Deixar na pior. 
Deixar sem auxílio, sem ajuda. 
 
Deixar na rua da amargura. 
Deixar em má situação. 
 
Deixar no espigão. 
Deixar sem auxílio, sem recurso. 
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Deixar no mato sem cachorro. 
Deixar sem auxílio, sem recurso. 
 
Deixar no vácuo. 
Não seguir, não participar de algo 
deveria. 
 
Deixar por isso mesmo. 
Não dar resposta, não reagir. 
 
Deixar rolar. 
Não interferir, esperar. 
 
Deixar tomar conta. 
Deixar fugir do controle, rebelar-se, agir 
insubordinadamente. 
 
Delega. 
Delegado, chefe de polícia. 
 
Dente de coelho. 
Dentes abertos. 
 
Derradeira. 
Última. 
 
Derreado. 
Fora de nível, desequilibrado. 
 
Derriça. 
Arrastão, destruição generalizada. 
 
Derrubar o mato. 
Cortar com machado as árvores de um 
mato depois de roçado. 
 
Derrubar o rancho. 
Roubar o amor de alguém. 
 
Desacorçoado. 
Descoroçoado, desanimado, 
esmorecido. 
 
Desanda. 
Disenteria, desarranjo intestinal. 
 
Desapear. 
Descer do cavalo. 

 
Desarnar. 
Desasnar, desenvolver, tornar-se 
sábio. 
 
Desassossego. 
Agonia, desconforto. 
 
Desavença. 
Desentendimento. 
 
Desbandalhar. 
Desarrumar, desmontar. 
 
Desbarrigado. 
Mal nutrido, faminto. 
 
Desbastar. 
Reduzir, tornar menor. 
 
Desbilinguido. 
Característica de algo ou alguém 
desanimado, desfigurado, com má 
aparência. 
 
Desbocado. 
Pessoa de discurso apimentado, que 
usa termos chulos. 
 
Desbronco. 
Estrago, dano, alteração súbita. 
 
Descabeceado. 
Sem juízo, desorientado. 
 
Descabreio. 
Decepção, desânimo, cansaço. 
 
Descabriado. 
Desanimado, decepcionado, cansado. 
 
Descaído. 
Com aparência ruim, doentio, cansado, 
exausto. 
 
Descambotar. 
Desarrumar, desmontar. 
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Descanelado. 
Algo ou alguém com pernas longas. 
 
Descansar. 
Dar a luz, parir. 
 
Descansar a vista. 
Contemplar uma paisagem bonita. 
 
Descarado. 
Sem vergonha, sem escrúpulos, mal 
educado, inconveniente. 
 
Descaroçador. 
Moendas para separar o caroço do 
capucho de algodão. 
 
Descarreirado. 
Enxotado, em fuga, às pressas. 
 
Descascar o abacaxi. 
Resolver efetivamente um problema. 
 
Descascar o pepino. 
Resolver um problema. 
 
Descer a chibata. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer a goasca. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer a madeira. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer a pinhola. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer o cacete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer o pau. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer o porrete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descer o rei. 

Agir, bater, atacar. 
 
Descer o sarrafo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Descrença. 
Desânimo, tendência à desistência. 
 
Desculpa amarela. 
Justificativa ridícula e inaceitável. 
 
Desculpa do aleijado é a muleta. 
Falso argumento. 
 
Descunjurar. 
Desconjurar, escandalizar-se assustar, 
reprimir, rejeitar, censurar. 
 
Desembestar. 
Sair em disparada, fugir retirar-se. 
 
Desencana. 
Dispensar com desaforo. 
 
Desencarna. 
Dispensar com desaforo. 
 
Desencoivarar a roça. 
Remover os galhos remanescentes da 
queima da roça. 
 
Desencravar. 
Restabelecer o funcionamento, liberar 
de um obstáculo. 
 
Desenferrujar a vista. 
Ver algo bonito, agradável. 
 
Desenfreio. 
Descontrole, desrespeito. 
 
Desentalador de leitão. 
Aquele que aceita trabalhos 
insignificantes com segundas 
intenções. 
 
Desenxabido. 
Desanimado, sem graça, acanhado. 
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Desfeitear. 
Sujar, desrespeitar, estragar, maltratar. 
 
Desfiar. 
Transformar os fios de mechas para 
montes disformes para praticar a 
fiação. 
 
Desforrar. 
Vingar, acertar as contas. 
 
Desguaritar. 
Fugir, afastar, isolar-se de seus 
semelhantes. 
 
Desinfeliz. 
Infeliz, infortunado. 
 
Desligar. 
Ligadura das trompas ginecológicas. 
 
Desmancha pagode. 
Empecilho. 
 
Desmancha prazer. 
Empecilho. 
 
Desmanchar um mandiocal. 
Industrializar um mandiocal. 
 
Desmazelo. 
Mau trato, desleixo. 
 
Desmilinguido. 
Característica de algo ou alguém 
desanimado, desfigurado, com má 
aparência. 
 
Desmiolado. 
Desorientado, desequilibrado, sem 
juízo. 
 
Desmontar. 
Remover a terra que cobre um 
cascalho a ser explorado num garimpo. 
 
Desmontar um garimpo. 

Remover a terra que cobre o cascalho. 
 
Desnocar. 
Desmontar, tirar do lugar. 
 
Desobriga. 
Atividade religiosa católica fora da 
paróquia. 
 
Despeitado. 
Invejoso, enciumado, sentido, ofendido. 
 
Despicar. 
Reagir de forma inesperada e 
disfarçada. 
 
Despir um santo pra vestir outro. 
Suprir uma necessidade a custa da 
negligência de outra. 
 
Despondongar. 
Desarrumar, desordenar. 
 
Desquadrinhado. 
Animal com deficiência nas patas 
traseiras. 
 
Desquilinar. 
Desbastar o mato com uma enxada, 
cortar por cima. 
 
Dessorar. 
Derreter, dissolver. 
 
Destalar. 
Tirar o filamento "nervoso" da folha de 
tabaco ou tirar o filamento quebradiço 
da embira de palmeira. 
 
Destemperar a barriga. 
Sofrer de desarranjo intestinal. 
 
Destemperar o carro. 
Sofrer u desarranjo intestinal, 
atrapalhar-se. 
 
Destocar. 
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Arrancar o toco pela raiz para liberar a 
terra paro o plantio. 
 
Destorcer. 
Esquivar-se, fintar. 
 
Destreza. 
Habilidade e agilidade. 
 
Destrinchar. 
Estripar, tirar as vísceras. 
 
Desvanecer. 
Drenar, esvaziar. 
 
Déu-déu. 
Fim de tudo, nunca mais. 
 
Deus dá o frio conforme o cobertor. 
É mais cobrado daquele que mais tem. 
 
Deus e o mundo. 
Muita coisa, muitos obstáculos. 
 
Deus fez e o capeta juntou. 
Associação bizarra, intrigante, 
diabólica. 
 
Deus o livre!. 
Que Deus o proteja. 
 
Devendo a cada santo uma vela. 
Devendo para muitas pessoas. 
 
Devorteio. 
Reviravolta, vai e vem, retroação. 
 
Dia grande. 
Dias do período de verão. 
 
Diacho!. 
Surpresa, lamento, revolta. 
 
Diamante aço de espelho. 
Diamante com facetas espelhadas. 
 
Diamante com urubu. 

Diamante com pontos negros em seu 
interior. 
 
Diamante jaçado. 
Diamante com fissura. 
 
Diamante mordido de jegue. 
Diamante com estrias. 
 
Diamante que é uma estrela. 
Diamante perfeito. 
 
Dicoada. 
Suco de cinzas extraídos de um 
barrileiro. 
 
Difícil como encontrar um agulha no 
palheiro. 
Como encontrar uma agulha no 
palheiro, raro, difícil. 
 
Digeiro. 
Ligeiro, rápido, ligeiro, ágil. 
 
Dilurimento. 
Sensibilidade a dor, desconforto, 
dolorimento. 
 
Dimudá. 
Mudar, alterar. 
 
Dinheiro de trouxa é matula de 
malandro. 
O malandro existe por causa dos 
desatentos, relapsos... 
 
Dinheiro pra sapecar porco. 
Muito dinheiro. 
 
Dinheiro vivo. 
Em espécie. 
 
Disco voador. 
Prato feito. 
 
Disse que disse. 
Boatos, rumores, falatório. 
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Disse-não-disse. 
Boatos, informações incertas. 
 
Dito e feito. 
A previsão se confirma. 
 
Divulgar. 
Divulgar, tornar conhecido, entender. 
 
Do arco da velha. 
Algo muito antigo ou ultrapassado. 
 
Do errado. 
Invertido, oposto do correto. 
 
Do tamanho do zói d'um mosquito.. 
Muito pequeno. 
 
Do tempo de amarrar cachorro com 
linguiça. 
Antigo, ultrapassado. 
 
Do tempo que minha avó andava de 
bicicleta. 
Muito antigo. 
 
Dobre a língua. 
Fale com respeito. 
 
Doce. 
Dócil, de fácil manejo. 
 
Doido varrido. 
Alucinado. 
 
Doidura. 
Insanidade, desatino, descontrole. 
 
Dois dedos de prosa. 
Pequeno diálogo informal. 
 
Dois sentidos não aça milho. 
Conselho para que unifique o foco de 
uma ação. 
 
Dolorosa. 
Conta, cobrança. 
 

Dona justa. 
Polícia. 
 
Dono da cocada preta. 
Fanfarrão, arrogante, aquele que se 
acha o dono da situação. 
 
Dono de agir. 
Habituado, pronto, capaz, disposto, 
propenso a fazer algo muitas vezes 
não recomendado.  
 
Dono do próprio nariz. 
Autônomo, livre. 
 
Dor de corno. 
Paixão, despeito. 
 
Dor de cotovelo. 
Paixão, despeito. 
 
Dordoe. 
Conjuntivite. 
 
Dormir com as galinhas. 
Ir pra cama cedo. 
 
Dormir de botina. 
Atrasar, agir lentamente, agir 
tardiamente. 
 
Dormir na berlinda. 
Atrasar, agir lentamente, agir 
tardiamente. 
 
Dormir no ponto. 
Atrasar, agir lentamente, agir 
tardiamente. 
 
Dormir o sono eterno. 
Morrer. 
 
Dureza. 
Algo ou alguém de difícil trato. 
 
Duro de gente. 
Lotado de pessoas a ponto de impedir 
a mobilidade. 
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Duroque. 
Porco grande branco, pessoa grande 
ruiva. 
 
 

E 
É a fisionomia de alguém esculpido em 
carrara. 
Idêntico, perfeito. 
 
É apertado que o carro canta. 
É com esforço que se consegue um 
objetivo. 
 
É batata. 
É certeza, precisamente. 
 
É brinquedo não. 
Não é fácil. 
 
É broca. 
É dureza, complicação. 
 
É cada uma que parece duas. 
Absurdo, exagero. 
 
É mato. 
Abundante, recorrente, corriqueiro. 
 
É minha e o boi não lambe. 
Otimismo absoluto. 
 
É mole, ou quer mais?. 
Perguntar ironicamente sobre uma 
situação absurda. 
 
É mole?. 
Perguntar ironicamente sobre uma 
situação absurda. 
 
É neca!. 
Nada. 
 
É o jeito!. 
Sim, não há alternativas. 
 

E olha lá. 
Pode ser que sim, pode ser que não. 
 
É osso duro de roer. 
Algo de difícil trato. 
 
É sipe-sipe. 
É rápido. 
 
É sipe-zape. 
É rápido. 
 
E tanto. 
Verdadeiro, completo, excelente. 
 
É um estouro. 
É muito bom. 
 
É um osso duro de roer. 
É de difícil trato. 
 
É um pulo. 
É próximo. 
 
É uma carne de pescoço. 
É de difícil trato. 
 
É uma pedra no sapato. 
É um desconforto, uma preocupação, 
um problema. 
 
É zipe-zape. 
É rápido. 
 
Eco!. 
Expressão de nojo. 
 
Efeito sanfona. 
Emagrece-engorda seguidamente. 
 
Êh êh?. 
Como assim? 
 
Eito. 
Frente de trabalho braçal em 
andamento. 
 
Eixo. 
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Peça de madeira que liga as rodas de 
um carro de bois. 
 
Em águas. 
Embriagado, ressaqueado. 
 
Em briga de marido e mulher, ninguém 
mete a colher. 
Não se intrometer na intimidade de um 
casal. 
 
Em cima da pinta. 
No alvo, certeiro. 
 
Em pé nas coxas. 
Indeciso, inerte, sem reação. 
 
Em rio que tem piranha, jacaré nada de 
costa. 
A prevenção é o melhor caminho. 
 
Em terra alheia boi berra como vaca. 
Comportamento de forasteiro, de 
visitante. 
 
Em terra de cego quem tem um olho é 
rei. 
Privilégio de possuir o que os outros 
não têm. 
 
Em terra de sapo de coque junto com 
eles. 
Comportamento de acordo com o 
costume local. 
 
Embaralhado. 
Misturado, desordenado. 
 
Embeber. 
Penetrar, infiltrar, permear, encharcar, 
reter. 
 
Embeiçar. 
Prender em uma saliência externa, 
encaixar em uma certa via. 
 
Embelengar. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 

 
Embira. 
Fibra de broto de buriti ou outro vegetal 
similar. 
 
Embirar. 
Amarrar prender com corda. 
 
Embocar. 
Encaixar, penetrar. 
 
Embodocar. 
Curvar, inverter. 
 
Emborcado. 
Curvo, invertido. 
 
Embornal. 
Pequeno saco de tecido com alça de 
barbante. 
 
Emborruscado. 
Nublado, nevoento. 
 
Embromar. 
Atrasar, tornar lento. 
 
Embrulhado nos panos. 
Na fase infantil. 
 
Embrulhar. 
Tapear, enganar. 
 
Embuchar. 
Engravidar, entalar, sufocar. 
 
Emburrado. 
Rocha lisa média ou grande presente 
nos cascalhos diamantinos. 
 
Emburrar. 
Ficar de mau humor, ficar imóvel. 
 
Embusteiro. 
Fraude, empecilho, estorvo. 
 
Empacar. 
Congelar, amuar, travar, não se mover. 
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Empachar. 
Inchar o ventre, estufar. 
 
Empaçocar. 
Encaroçar, encruar. 
 
Empalhar tempo. 
Passar o tempo, preencher o tempo 
com uma atividade ocupacional. 
 
Empanturrar-se. 
Comer bastante. 
 
Empanzinar. 
Inchar o ventre, estufar. 
 
Empastar. 
Acomodar um rebanho em uma região 
de pasto. 
 
Empatar. 
Interromper, atrasar, impedir. 
 
Empavesar. 
Empanturrar-se. 
 
Emperriar. 
Congelar, amuar, travar, ou ave no 
período de encubar os ovos. 
 
Empetecar. 
Enfeitar-se ou amontoar coisas 
desordenadamente. 
 
Empinar. 
Levantar a frente, erguer, fazer subir. 
 
Empinar um papagaio. 
Soltar uma arraia. 
 
Empirriada. 
Entrevada, ave que está a emcubar 
seis ovos, choca. 
 
Empirriado. 
Entrevado, travado, sem mobilidade. 
 

Empombar. 
Embargar, obstar. 
 
Emproado. 
Fixo, parado em posição de ataque ou 
de defesa. 
 
Empurrando carrinho. 
Grávida. 
 
Empurrando vagão. 
Grávida. 
 
Empurrar bêbado na ladeira. 
Moleza. 
 
Empurrar o tempo. 
Passar o tempo, preencher o tempo 
com uma atividade ocupacional. 
 
Enbonecar. 
Enfeitar-se. 
 
Encabular. 
Preocupar, impressionar-se, 
incomodar, ficar aflito. 
 
Encafifar. 
Cismar, preocupar-se exageradamente, 
prender-se a uma questão. 
 
Encafuado. 
Persistente, determinado. 
 
Encalhar. 
Ter prisão de ventre, ter mercadoria 
parada, envelhecer sem se casar, não 
progredir. 
 
Encambichar. 
Juntar, acompanhar, ou seguir. 
 
Encapetado. 
Peralta, incontrolável. 
 
Encarangado. 
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Característica de algo ou alguém com 
má função física ou sensorial, 
movimentos dificultados. 
 
Encardir. 
Tornar-se tenso, complicado, sério ou 
impregnado de sujeira de difícil 
remoção. 
 
Encarriado. 
Em sequência, seguido, sem 
interrupção. 
 
Encasquetar. 
Cismar, preocupar-se exageradamente, 
prender-se a uma questão. 
 
Encastôo. 
Blindagem metálica da linha de pescar, 
engaste de uma ferramenta em um 
cabo bem longo. 
 
Encher a paciência. 
Perturbar, enfurecer alguém. 
 
Encher as medidas. 
Importunar, perturbar, provocar, 
insultar. 
 
Encher o inferno. 
Comer ou beber bastante. 
 
Encher o pandú. 
Empanturrar-se, comer bastante. 
 
Encher o picuá. 
Importunar, perturbar, provocar, 
insultar. 
 
Encher o saco. 
Perturbar, enfurecer alguém. 
 
Enclinado. 
Otimista, contente, participativo, 
presente. 
 
Encombucado. 
Voltado para baixo de bruços. 

 
Encompridar. 
Alongar, procrastinar. 
 
Encorar. 
Ancorar, represar, estagnar, resistir um 
ataque. 
 
Encorujar. 
Encolher-se, aquietar-se, enrugar-se. 
 
Encosto. 
Tormento, aborrecimento, influência 
das forças do além. 
 
Encravado. 
Preso no solo ou entestado num 
barranco, difícil, inflamado. 
 
Encrenca. 
Briga, discórdia, anacronismo. 
 
Encrespar. 
Ouriçar, escorar, resistir. 
 
Encruado. 
Duro, necrosado, envelhecido. 
 
Encruar. 
Passar do ponto de ser cozido, 
envelhecer. 
 
Encucar. 
Cismar, preocupar-se exageradamente, 
prender-se a uma questão. 
 
Encurnicar. 
Irritar, importunar, enfurecer. 
 
Endez. 
Ovo único deixado no ninho para 
estimular a postura, único. 
 
Endurecido. 
Teimoso, bronco, insensível, 
intransigente. 
 
Enfarruscado. 



 
 65

Nublado, nevoento. 
 
Enfastiado. 
Farto, sem apetite, desinteressado. 
 
Enfeitar a cabeça de alguém. 
Trair, por chifre. 
 
Enfezado. 
Nervoso, tenso, irado. 
 
Enfiar a cara. 
Enfrentar. 
 
Enfiar na pá. 
Enfiar na paleta, perder, extraviar, 
destruir. 
 
Enfiar nos quarto. 
Enfiar na bunda, perder, extraviar, 
destruir. 
 
Enfiar os peito. 
Enfrentar. 
 
Enfiar toucinho em capado gordo. 
Bajular e servir a quem não precisa ou 
merece. 
 
Enfiar uma arma. 
Apontar uma arma em tom de ameaça. 
 
Enfiar vento no cordão. 
Retardar, enrolar, fazer cera. 
 
Enfronhar. 
Envolver-se, vestir-se com exageros. 
 
Enfurnado. 
Escondido, oculto. 
 
Engambelar. 
Acalmar alguém, enganar, levar na 
conversa. 
 
Engasga-gato. 
Comida mal feita, gororoba. 
 

Engastaiar. 
Engastar, prender, fixar, entalar. 
 
Engatinhar. 
Mobilidade que precede ao caminhar, 
andar sustentando sobre os joelhos e 
as mãos. 
 
Engenho. 
Prensa de madeira com moendas 
verticais para a extração da garapa da 
cana. 
 
Engenhoca. 
Prensa manual de madeira com 
moendas horizontais para a extração 
da garapa da cana. 
 
Enginhar. 
Amarrotar, enrugar. 
 
Engodo. 
Alimento para atrair animais silvestres, 
ou atrativos para enganar alguém. 
 
Engolir labanca. 
Ter uma postura corporal antiquada. 
 
Engolir o caroço. 
Falhar num compromisso, falir, parar 
de funcionar. 
 
Engolir sapo. 
Ser submetido a desaforo, ser 
humilhado. 
 
Engraçar. 
Interessar-se, assediar, perseguir. 
 
Engraxar. 
Oferecer propina ou temperar com 
gordura. 
 
Engrenhar. 
Amarrotar, enrugar. 
 
Engrossar o caldo. 
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Resistir, revidar, esbravejar, se opor 
com violência, dificultar uma solução. 
 
Engruvinhar. 
Gruvinhar, amarrotar, amassar. 
 
Enjeitado. 
Animal órfão ou rejeitado pela mãe, 
pássaro que faz o ninho em grupos. 
 
Enjeitar. 
Rejeitar, dispensar. 
 
Enleirar. 
Tomar uma direção com deslocamento 
estável. 
 
Enpancar. 
Represar uma corrente d'água ou 
hemorragia, escorar, estagnar. 
 
Enqueixar. 
Resistir, empacar, estribar-se. 
 
Enrabar. 
Perder mobilidade ao prender a parte 
traseira. 
 
Enrabichado. 
Apaixonado, amasiado, envolvido. 
 
Enrolado nos cabelos das pernas. 
Sem progresso, com ações encilhadas 
ou contidas, inerte. 
 
Enroscar os bigodes. 
Brigar, envolver-se em luta. 
 
Ensopado. 
Molhado, com a roupa molhada. 
 
Ensorroado. 
De mau humor, descontente. 
 
Entancar. 
Estancar, represar uma corrente d'água 
ou hemorragia, escorar, estagnar. 
 

Entanguido igual pinto molhado. 
Duro, imóvel, congelado. 
 
Entestar. 
Preso ao tocar num obstáculo. 
 
Entojado. 
Exigente, pedante, arrogante, 
antipático, nojento. 
 
Entornar o caldo. 
Sair do controle. 
 
Entra e sai. 
Movimentação frenética, situação 
instável. 
 
Entra mudo e sair calado. 
Não dizer nada, não se manifestar. 
 
Entramiar. 
Infiltrar, permear. 
 
Entranhar. 
Penetrar, infiltrar. 
 
Entrão. 
Atrevido, intrometido. 
 
Entrar na comida ou na bebida. 
Comer ou beber bastante. 
 
Entrar na diferença. 
Ser punido, sofrer consequências 
desagradáveis. 
 
Entrar no cipó. 
Apanhar sofrer, um castigo físico. 
 
Entrar numa barca furada. 
Envolver-se em uma missão que vai 
fracassar. 
 
Entrar numa canoa furada. 
Envolver-se em uma missão que vai 
fracassar. 
 
Entrar numa fria. 
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Dar-se mal, ser prejudicado. 
 
Entrar numa furada. 
Envolver-se em uma missão que vai 
fracassar. 
 
Entrar numa gelada. 
Dar-se mal, ser prejudicado. 
 
Entregar a palha com a rapadura. 
Desistir, esmorecer-se, render-se. 
 
Entregar os pontos. 
Desistir. 
 
Entremear. 
Penetrar, infiltrar. 
 
Entremeio. 
Entre, no vão. 
 
Entretanto. 
Parte introdutória. 
 
Entreveiro. 
Entrevero, discórdia, intromissão 
indevida. 
 
Entrunfado . 
Aborrecido, quieto, mal humorado. 
 
Entulhar. 
Entulhar, bloquear, encher, preencher, 
entupir. 
 
Entupir. 
Estar com prisão de ventre. 
 
Envergar. 
Curvar, entesar, pender-se para um 
lado. 
 
Enxabido. 
Vaidoso, arrogante, pedante. 
 
Enxêrga . 
Estofado de capim para o lombo da 
montaria. 

 
Enxerido. 
Intrometido, indiscreto. 
 
Enxertar. 
Emprenhar, fertilizar. 
 
Enxugar gelo. 
Fazer algo improdutivo, ou 
desnecessário. 
 
Enxumbrado. 
Úmido. 
 
Enxurrio. 
Disenteria. 
 
Enxuto. 
Em boa forma física. 
 
Enzinabrado. 
Sujo, mal conservado, de difícil trato. 
 
Enzope. 
Pincel esponjoso de haste de vegetal 
para extrair mel das entranhas de uma 
colméia. 
 
Êpa!. 
Não! 
 
Erado. 
Velho, antigo. 
 
Ernestina preta. 
Bola (preta) de número oito do jogo de 
bilhar de quinze bolas. 
 
Esbabacar. 
Engasgar, embargar a voz ou a 
respiração, gaguejar. 
 
Esbafurido. 
Cansado, exausto. 
 
Esbandaiar. 
Desarrumar, desmontar. 
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Esbarrancado. 
Grande erosão num terreno, voçoroca. 
 
Esbarrar. 
Fazer o animal de montaria parar de 
súbito, encontro casual. 
 
Esbirrar. 
Escorar, embirrar, empacar. 
 
Esbirro. 
Escora para fixar ou imobilizar uma 
estrutura. 
 
Esbodegado. 
Danificado, desmontado. 
 
Esbodegar. 
Desarrumar, desmontar. 
 
Esbufelar. 
Pegar e comer imediatamente, pegar 
com violência. 
 
Escafeder. 
Fugir, sair, escapar, desaparecer. 
 
Escalafetar. 
Escalafetar, reparar, remendar, usar de 
reparos paliativos. 
 
Escalda pé. 
Escalda pé, ato de banhar os pés com 
água quente. 
 
Escanchar. 
Abrir de forma exagerada, escancarar, 
encaixar com as pernas abertas. 
 
Escanchelado. 
Desarrumado, desfigurado. 
 
Escanganchar. 
Bagunçar, desordenar, esculachar. 
 
Escanhotar. 
Desarrumar, desmontar. 
 

Escapar. 
Livrar-se da morte, manter-se vivo. 
 
Escapulir. 
Fugir, sair, escapar, desaparecer. 
 
Escarrapachar. 
Espalhar, estender-se. 
 
Escolher o arroz. 
Retirar os marinheiros do arroz já 
polido. 
 
Esconde-esconde. 
Brincadeira de pique-esconde. 
 
Esconder cócega. 
Morder no lábio inferior. 
 
Esconder o leite. 
Ato em que a vaca (por medo ou raiva) 
diminui o fluxo de lactação no ato da 
ordenha, agir de forma não 
cooperativa. 
 
Esconso. 
Fora de nível, mal instalado. 
 
Escorar. 
Encarar, enfrentar, resistir, encrespar. 
 
Escornado. 
Espalhado, estendido. 
 
Escorrega lá vai um. 
Casa de tolerância, prostíbulo. 
 
Escorrega macaco. 
Árvore de tronco longo e coberto de pó. 
 
Escorrido. 
Declive acentuado, ladeira. 
 
Escrachar. 
Danificar, forçar exageradamente, 
desfigurar. 
 
Escrafunchar. 
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Mexer, revirar à procura de algo. 
 
Escrever. 
Escrutinar um cascalho lavado e 
selecionado no ofício do garimpo. 
 
Escritinho. 
Escritinho, exato, claro, preciso. 
 
Esculefrar. 
Danificar, arruinar, destruir. 
 
Escurinho. 
Pessoa  de cor. 
 
Escuta bolero. 
Orelha, ouvido, lado da face. 
 
Esfarelar o arroz. 
Extrair a casca grossa do arroz. 
 
Esfomeado. 
Faminto. 
 
Esfriar a moringa. 
Acalmar-se. 
 
Esfriar a pacuera. 
Refrescar a garganta ou tomar algo 
agradável. 
 
Esgadanhar. 
Danificar, arruinar, destruir. 
 
Esgambilado. 
Faminto. 
 
Esgotar. 
Extração do colostro de um animal 
doméstico, hemorragia. 
 
Esgravutar. 
Remexer, revirar à procura de algo. 
 
Esgualepar. 
Danificar, arruinar, destruir. 
 
Esguaritar. 

Fugir, afastar, isolar-se de seus 
semelhantes. 
 
Esgueiar. 
Desviar, evitar, fugir de um 
enfrentamento ou de um caminho. 
 
Esmeril. 
Cascalho liso e de aparência agradável 
que pode conter pedras preciosas. 
 
Esmorecer. 
Ceder, relaxar, desistir, travar. 
 
Espalhafatoso. 
Espalhafatoso, desajeitado, exagerado, 
fora de propósito. 
 
Espalhar o pé. 
Folgar, relaxar, repousar. 
 
Espalho. 
Repreensão, intervenção brusca e 
veemente. 
 
Espanador da lua. 
Pessoa de estatura elevada, varapau. 
 
Espantado. 
Assustado, fugaz, amedrontado. 
 
Esparolado. 
Desajeitado, exagerado, fora de 
propósito. 
 
Esparrame. 
Repreensão, intervenção brusca e 
veemente. 
 
Esparramote. 
Repreensão, intervenção brusca e 
veemente. 
 
Esparrodado. 
Desajeitado, exagerado, fora de 
propósito. 
 
Espatifar. 
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Desfazer, desmontar, espalhar aos 
pedaços. 
 
Especar. 
O andar macio e rápido de um animal 
de montaria. 
 
Especo. 
Assombração, figura indesejada. 
 
Espelho de tripa. 
Estorvo, embuste. 
 
Espelho sem aço. 
Estorvo, embuste. 
 
Espera. 
Barra de sustentação do cabeçalho de 
um carro de bois quando não está um 
uso, emboscada para pegar uma caça. 
 
Espertar o sono. 
Livrar-se da sonolência, manter a 
vigília. 
 
Esperto. 
Desonesto, oportunista. 
 
Esperto igual barata no azeite. 
Coisa lenta, pessoa sem habilidade, 
incapacidade para uma ação rápida. 
 
Espia só. 
Veja. 
 
Espicha encolhe. 
Espicha-encolhe, impasse, estagnação. 
 
Espichar o loro. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Espicula. 
Inquisitivo, curioso. 
 
Espicula irmã da pergunta. 
Resposta não respondendo. 
 
Espicula seu pai toca sua mãe pula. 

Resposta não respondendo. 
 
Espigão. 
Lugar ermo ou alto ou madeira grossa 
usada no travamento de uma casa. 
 
Espingardar. 
Sair rapidamente, fugir, sumir. 
 
Espinhaço. 
Coluna, vertebral. 
 
Espinhela caida. 
Desnível da coluna, estado de choque 
ou depressão e angústia, cabisbaixo. 
 
Espinho de bananeira. 
Bicho de pé. 
 
Espírito de alicate. 
Pessoa de comportamento antiquado, 
irritante e maléfica. 
 
Espírito de porco. 
Pessoa de comportamento antiquado, 
irritante e maléfica. 
 
Espirituoso. 
Esperto, rápido, excêntrico. 
 
Espojar. 
Esfregar-se contra o solo, enterrar-se à 
procura de terra fresca. 
 
Espoleta. 
Assanhado, peralta. 
 
Espora. 
Flagelo para acossar um animal de 
montaria. 
 
Esporro. 
Bronca, desaforo. 
 
Espraiar. 
Espalhar, sair do curso normal. 
 
Espritado. 
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Rebelde, agressivo. 
 
Esprivitado. 
Assanhado, oferecido. 
 
Esquentar a cara. 
Arder-se de vergonha, embaraçar-se. 
 
Esquentar as canelas. 
Movimentar, agir. 
 
Esquipar. 
O andar macio e rápido de um animal 
de montaria. 
 
Esquisito igual bunda de mosquito. 
Estranho, cômico. 
 
Estabanado. 
Desajeitado, exagerado, fora de 
propósito. 
 
Estaca zero. 
Não sair do ponto inicial de um 
processo, estagnação, sem progresso. 
 
Estacar. 
Resistir, empacar, estribar. 
 
Estafa. 
Exaustão total nervosa, física ou 
psicológica. 
 
Estanho. 
Projétil de munição de arma de fogo. 
 
Estar compro e pago. 
Sem nenhuma pendência, normal. 
 
Estar de banda. 
Estar de mal, de relações cortadas. 
 
Estar na barca furada. 
Participando  de uma missão que vai 
fracassar. 
 
Estar no mato sem cachorro. 

Estar desprovido de quaisquer 
suportes. 
 
Estar no mesmo barco. 
Estar na mesma situação que os 
demais envolvidos. 
 
Estar no mundo. 
Em atividade, em jornada, sem 
paradeiro, desaparecido, sem destino 
definido. 
 
Estar no pau da Goiaba. 
Estar em situação desfavorável, 
vexatória. 
 
Estar se achando o dono da situação. 
Arrogante, com excesso de confiança. 
 
Estatelar-se. 
Cair de forma espetacular, sofrer uma 
queda violenta. 
 
Esteira. 
Contensão para a carga em um carro 
de bois. 
 
Esticador. 
Poste principal de uma cerca de arame. 
 
Esticar o cabelo. 
Sair, fugir, afastar, embrenhar, 
desaparecer. 
 
Esticar o loro. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Estirão. 
Extensão contínua regular do leito de 
um rio. 
 
Estisicar. 
Ressecar, trincar, engruvinhar, rugar, 
desidratar. 
 
Estiva. 
Assoalho de madeira para celeiro, 
chiqueiro, ou estrada. 
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Estômago de avestruz. 
Aquele que come de tudo sem 
problemas. 
 
Estopor. 
Resfriado rigoroso e brusco 
paralisando membros ou músculos. 
 
Estorvado. 
Estorvado, desajeitado, imprudente. 
 
Estrada carreira. 
Estrada com dupla trilha. 
 
Estrada cavaleira. 
Estrada de uma única trilha. 
 
Estragar a festa. 
Arruinar uma situação, estragar um 
ambiente. 
 
Estragar o pesqueiro. 
Arruinar uma situação, estragar um 
ambiente. 
 
Estralo. 
Estalo, barulho de raio. 
 
Estrambólico. 
Esquisito, estranho, fora do comum. 
 
Estrangolado. 
Em mau estado conservação, 
desordenado. 
 
Estrangolo. 
Estrago, destruição. 
 
Estrangular. 
Desarrumar, desmontar, bagunçar. 
 
Estranhar. 
Ato de uma criança se assustar ou 
sentir medo de alguém com quem ela 
não está habituada. 
 
Estranhar os baixeiros. 

Rebelar, resistir, agir com 
desconfiança, rebelar-se. 
 
Estrebuchar. 
Fazer movimento com os pés como se 
apoiado em um estribo, debater-se 
agonizar-se. 
 
Estrepar-se. 
Rebelar, resistir, agir com 
desconfiança, rebelar-se. 
 
Estrepe. 
Espinho. 
 
Estrilo. 
Rebeldia, alarme, protesto. 
 
Estrimilique. 
Desmaio, ataque nervoso, reação 
exagerada. 
 
Estrovenga. 
Estorvo, embuste. 
 
Estrumbicar-se. 
Sair-se mal, pagar mico, fracassar. 
 
Estrupiço. 
Pessoa de comportamento antiquado, 
irritante e maléfica. 
 
Estumar. 
Dar ordem de ataque ao cão, impelir 
um cão a agir. 
 
Estuque. 
Teto, forro de um teto. 
 
Esturde. 
Desconhecido, estranho, não 
identificado. 
 
Esturdia. 
Há pouco tempo atrás. 
 
Esturrar. 
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Mugido do boi marruá, aquilo que 
queima ao cozinhar. 
 
Esvanecer. 
Supurar, vazar, esvaziar. 
 
Exalar. 
Desaparecer, sair rápido, sumir. 
 
Excomungar. 
Amaldiçoar, maldizer. 
 
Exibido. 
Vaidoso, arrogante, pedante. 
 
Extravagante. 
Negligente, desmazelado. 
 
 

F 
Facada. 
Prejuízo financeiro, gasto indevido. 
 
Faceira. 
Bonita, elegante, encantadora. 
 
Facilitar. 
Arriscar se, expor ao perigo, não agir 
cautelosamente. 
 
Faísca. 
Raio, descarga elétrica. 
 
Faisqueiro. 
Garimpo eventual. 
 
Fajuto. 
De baixa qualidade, falso. 
 
Falando no diabo aparece o rabo. 
Alguém mencionado em uma conversa 
aparece inoportunamente. 
 
Falando pelos cotovelos. 
Falando o que não se deve falar, 
falando demais, ou falando inverdades. 
 

Falar abobrinha. 
Falar coisas sem importância. 
 
Falar até escumar o canto da boca. 
Falar em demasia geralmente sobre 
um mesmo problema. 
 
Falar encostado. 
Insinuar, sugerir, falar indiretamente. 
 
Falar grosso. 
Falar de forma autoritária, imperativa, 
com imposição. 
 
Falar o diabo. 
Falar mal e geralmente com exageros. 
 
Falar o diabo a quatro. 
Falar mal e geralmente com exageros. 
 
Falar o que vem na boca. 
Falar sem pensar, sem medir as 
palavras. 
 
Falar o riscado. 
Falar com objetividade e clareza. 
 
Falar pelos calcanhar. 
Tagarela, fofoqueiro. 
 
Falar pelos cotovelos. 
Tagarela, fofoqueiro. 
 
Falar rasgado. 
Falar com objetividade e clareza. 
 
Falar umas boas. 
Desabafar, repreender, expressar de 
forma franca. 
 
Falatina. 
Boatos, rumores, falatório. 
 
Falhar. 
Interromper uma jornada em um dia, 
permanecer por um dia em um lugar. 
 
Famiage. 
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Família completa. 
 
Fanisco. 
Pequena porção, algo 
desprezivelmente pequeno. 
 
Farinha do mesmo saco. 
De procedência e qualidades 
semelhantes. 
 
Fasta mansinho pau no focinho. 
Advertência para um inconveniente, 
para alguém muito atrevido. 
 
Fatagem. 
Vísceras, entranhas de um corpo. 
 
Faturar. 
Obter bom resultado, ganhar. 
 
Favas contadas. 
Resultado líquido e certo. 
 
Faxina. 
Mecha de capim implantada sobre um 
vazamento para evitar erosão. 
 
Faz luxo padece o bucho. 
Quem muito exige, com pouco fica. 
 
Faz me rir. 
Dinheiro. 
 
Fazenda. 
Diamante de qualidade superior. 
 
Fazer a caroba torcer. 
Agir com rigor, executar com precisão. 
 
Fazer a caveira. 
Denegrir, caluniar, depreciar. 
 
Fazer a derrubada. 
Cortar com machado as árvores de um 
mato depois de roçado. 
 
Fazer a gata parir. 
Expulsar algo ou alguém à força. 

 
Fazer a pulso. 
Agir sem pensar, de forma imediata. 
 
Fazer ação. 
Grosseria, falta de educação. 
 
Fazer ar. 
Refletir a luz do Sol. 
 
Fazer cartaz. 
Promover, enaltecer, bajular, 
recomendar. 
 
Fazer cipó. 
Combinação maldosa para beneficiar 
alguém de um grupo participante de um 
jogo. 
 
Fazer com os dentes pra comer com as 
gengivas.. 
Constituir algum patrimônio enquanto é 
novo para usufruir na velhice. 
 
Fazer das tripas coração. 
Esforçar-se muito. 
 
Fazer figa. 
Provocar, incitar, esnobar. 
 
Fazer força. 
Tentar de todas as formas. 
 
Fazer fumaça. 
Agitar, chamar a atenção. 
 
Fazer fusquinha. 
Provocar, irritar, incitar. 
 
Fazer hora. 
Escarnecer, provocar, incitar, esnobar. 
 
Fazer leitoa. 
Jogar terra sobre a praga em vez de 
cortá-la. 
 
Fazer luxo. 
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Fazer de difícil, exigência descabida ou 
sem sentido. 
 
Fazer menção. 
Ameaçar, fingir, simular. 
 
Fazer mesura com o chapéu alheio. 
Receber crédito a custa do mérito 
alheio. 
 
Fazer o casório. 
Realizar a cerimônia de casamento. 
 
Fazer o diabo a quatro. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Fazer o setenta. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Fazer papel de trouxa. 
Ser motivo de chacota e de deboche, 
bancar o inocente útil. 
 
Fazer pinguela. 
Quando um dos irmãos mais novos se 
casa antes do mais velho. 
 
Fazer questão. 
Insistir, reforçar, dar relevância. 
 
Fazer rastro. 
Sair, ir se embora, retirar-se. 
 
Fazer rastro de onça. 
Intimidar, amedrontar, aterrorizar. 
 
Fazer trama. 
Negociação, escambo. 
 
Fazer um fogadinho. 
Fazer uma comida levemente refogada. 
 
Fazer um quilo. 
Fazer a sesta, pequeno repouso após 
uma refeição. 
 
Fecha a porta cara torta. 

Repreensão a alguém que vai deixando 
as portas (e porteiras) abertas por onde 
passa. 
 
Fechar o paletó. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Fechar o tempo. 
Arruinar uma situação, estragar um 
ambiente. 
 
Fecho. 
Pasto pequeno. 
 
Fedendo a chapéu velho. 
Acontecer algo tenso, intenso, radical, 
perigoso. 
 
Fedendo a macaco pegado a laço. 
Com mau cheiro. 
 
Fedentina. 
Mau cheiro. 
 
Feder chifre queimado. 
Acontecer algo tenso, intenso, radical, 
perigoso. 
 
Feio que só briga de foice no escuro. 
Briga violenta e descontrolada, luta. 
 
Feio que só o cão chupando manga. 
Muito feio desarrumado assustador. 
 
Feio que só o cão quando vem da 
lenha. 
Muito feio desarrumado assustador. 
 
Feito a facão. 
Mal feito, feio, de má qualidade. 
 
Feito a machado. 
Mal feito, feio, de má qualidade. 
 
Feito mané minha égua. 
Tal como um bobo, desorientado, sem 
rumo. 
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Feito nas coxas. 
Mal feito. 
 
Fenemê. 
Antigo caminhão da Fábrica Nacional 
de Motores (FNM) ou caminhão de 
carga. 
 
Ferrar. 
Travar, envolver em uma briga ou 
disputa, reforçar um utensílio com ferro. 
 
Ferrar alguém. 
Prejudicar alguém gravemente. 
 
Fervedor. 
Nascedouro d'água, agitando areia 
para a superfície. 
 
Ferventar. 
Fazer o pré-cozimento ou cozimento 
em água bem quente. 
 
Fiapo. 
Fibra, fio. 
 
Fica aí!. 
Não acredite, não é assim. 
 
Ficar cabreiro. 
Situação de algo ou alguém inseguro, 
desconfiado, suspeitando de algo. 
 
Ficar de banda. 
Comportar de forma suspeita ou com 
má vontade, ficar de mal. 
 
Ficar de butuca. 
Ficar atento. 
 
Ficar de gatão. 
Apoiar sobre as mãos e os joelhos. 
 
Ficar de gatinho. 
Ficar apoiado nas mãos e nos joelhos. 
 
Ficar de olho gordo. 
Ficar atento. 

 
Ficar de quatro. 
Ficar apoiado nas mãos e nos joelhos. 
 
Ficar na chapada. 
Ficar sem auxílio, sem recurso. 
 
Ficar na croa. 
Ficar sem auxílio, sem recurso. 
 
Ficar na mão. 
Ficar sem auxílio, sem ajuda. 
 
Ficar na pior. 
Ficar em más condições. 
 
Ficar na rua da amargura. 
Ficar em más condições. 
 
Ficar no croão. 
Ermo, descampado. 
 
Ficar no espigão. 
Ficar sem auxílio, sem recurso. 
 
Ficar no mato sem cachorro. 
Ficar sem auxílio, sem recurso. 
 
Ficar no toco. 
Esperar em vão. 
 
Ficar pra titia. 
Não se casar. 
 
Ficar velhaco. 
Ficar atento. 
 
Figurão. 
Mandatário, pessoa influente. 
 
Filar. 
Pegar, apoderar-se sorrateiramente. 
 
Filhote de cruz credo. 
Pessoa desajeitada, deselegante, não 
apresentável 
 
Filipe. 
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Frutas geminadas. 
 
Fim da picada. 
O pior que existe ou o pior que possa 
acontecer. 
 
Fim do mundo. 
Absurdo extremo, disparate. 
 
Finalmente. 
Objetivamente ao assunto. 
 
Finca-pé. 
Sinais de um confronto violento ou 
muito intenso. 
 
Fincar a cara. 
Enfrentar. 
 
Fincar o pé. 
Partir decididamente. 
 
Fincar o rancho. 
Namorar firme. 
 
Finório. 
Astuto, inteligente. 
 
Fio da miada. 
Origem do problema, entendimento de 
uma situação. 
 
Fitar. 
Olhar fixo e penetrante, insistente. 
 
Flancos. 
Lados de uma manada em marcha. 
 
Flor d'água. 
Superfície da água. 
 
Foba. 
Medíocre, sem valor, ridículo. 
 
Focinhar. 
Cair de nariz, contrário de empinar. 
 
Focinheira. 

Parte dianteira que serve para prender 
a cabeçada à cabeça de um animal 
doméstico. 
 
Fofar o pé. 
Correr aceleradamente. 
 
Fogão encerado. 
Traquina, peralta, inquieto. 
 
Fogo de palha. 
Algo inconstante, sem continuidade. 
 
Fogo na canjica. 
Ágil, forte, pronto. 
 
Fogo na cornicha. 
Traquina, peralta, inquieto. 
 
Fogo na roupa. 
Traquina, peralta, inquieto. 
 
Fogo no borralho. 
Lenha na fogueira, esquentar, agilizar, 
acelerar. 
 
Fogo no molhado. 
Traquina, peralta, inquieto. 
 
Fogueteiro. 
Traquina, peralta, inquieto, assanhado. 
 
Foi nada não. 
O mais importante está por vir. 
 
Foi pras buícas. 
Sofreu perda total. 
 
Foi pras cucuias. 
Sofreu perda total. 
 
Foice. 
Ferramenta para a roça de mato. 
 
Fole. 
Máquina de ventilar brasas, sanfona. 
 
Folgado igual colarinho de palhaço. 



 
 78

Atrevido, fora de serviço, sem 
atividade. 
 
Folgado igual sapato de palhaço. 
Atrevido, fora de serviço, sem 
atividade. 
 
Folgazão. 
Artista, aquele que não pega no 
pesado. 
 
Folhinha. 
Calendário às vezes descartável. 
 
Forante. 
Menos, exceto. 
 
Forge. 
Armadilha, buraco para capturar uma 
caça. 
 
Formar envernada. 
Transformar uma área em pasto 
artificial. 
 
Formar pasto. 
Transformar uma área em pasto 
artificial. 
 
Formiga que quer ter tutano. 
Atirado, abusado, imprudente. 
 
Formosa. 
Moça bonita. 
 
Fornalha. 
Nariz largo, fogão para tacho. 
 
Forra. 
Livre, liberto. 
 
Forrar o estômago. 
Quebrar o jejum. 
 
Forrobodó. 
Música ritmada, dança, alvoroço. 
 

Forte é canivete que corta fumo e não 
espirra. 
Irônica postura de humildade. 
 
Forte que nem canivete. 
Ousado, atrevido. 
 
Forte que nem reza de padre preto. 
Amedrontador difícil de controlar. 
 
Fortidão. 
Concentração, substância. 
 
Foscano. 
Mentindo, exagerando. 
 
Fraldear. 
Flanquear, casqueirar, esgueirar. 
 
Franga. 
Moça jovem. 
 
Franzino. 
Débil, frágil, pequeno. 
 
Franzir. 
Contrair, enginhar, enrugar. 
 
Franzir a testa. 
Expressão que demonstra 
concentração, atenção, por vários 
motivos. 
 
Frege. 
Bagunça, desordem, algazarra. 
 
Freio. 
Peça de ferro para introduzir na boca 
de um animal de montaria para melhor 
manejá-lo. 
 
Frieira. 
Coceira nos pés proveniente de micose 
ou similar. 
 
Frio que só nariz de gato. 
Coisa fria, aquilo que esfriou. 
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Frisar. 
Provocar, insultar, irritar. 
 
Frosô. 
Homem afeminado. 
 
Frouxo. 
Cansado, exausto. 
 
Fuá. 
Casa de tolerância, desordem, 
alvoroço. 
 
Fuazado. 
Entrelaçado, ouriçado. 
 
Fúba. 
Tiro violento e certeiro no jogo de 
bilocas. 
 
Fubeca. 
Tiro violento e certeiro de uma arma de 
fogo, pessoa agitada e arteira. 
 
Fubica. 
Bola (amarela) de número um do jogo 
de bilhar de quinze bolas. 
 
Fuçante. 
Bisbilhoteiro, curioso. 
 
Fuçar. 
Mexer, revirar. 
 
Fueiro. 
Haste de suporte da esteira de um 
carro de bois. 
 
Fula. 
Pálido, atônito, trêmulo. 
 
Fulustraco. 
Assanhado, saltitante, espoleta. 
 
Fulustraque. 
Assanhado, saltitante, espoleta. 
 
Funda. 

Arma para atirar pedra (segundo a 
bíblia, usada por David contra Golias). 
 
Fundo de panela. 
Negro, pessoa ou coisa de cor negra. 
 
Fura tuia. 
Mulher, aquela que se serve do 
estoque da tuia para alimentar a 
família. 
 
Furão. 
Eficiente no trabalho, entrão, comilão, 
atrevido. 
 
Furna. 
Garganta interposta por dois paredões 
de rocha. 
 
Furquia. 
Forquilha, alavanca de madeira com 
dois pegadores em forma da letra Y. 
 
Furreca. 
Automóvel antigo. 
 
Furria. 
Folga ou aposentadoria de um 
semovente. 
 
Furta cor. 
Aquilo que muda de cor conforme a 
incidência da luz. 
 
Furupa. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Fusaca. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Fuso. 
Carretilha para fiação de fibras. 
 
Fusuê. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Futipá. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
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Futrica. 
Fuxico, intriga, bisbilhotagem. 
 
Futricante. 
Bisbilhoteiro, curioso. 
 
Fuzilar. 
Olhar ameaçador 
 
 

G 
Gabiru. 
Peão comum, guacho. 
 
Gabola. 
Fanfarrão, arrogante. 
 
Gado de corte. 
Parte de um rebanho destinado ao 
abate. 
 
Gado de cria. 
Parte de um rebanho destinado à 
procriação. 
 
Gado de leite. 
Parte de um rebanho destinado à 
melhoria e produção de leite. 
 
Gaiato. 
Incauto, desavisado. 
 
Gaiofa. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Gaita. 
Dinheiro. 
 
Gaitada. 
Gargalhada. 
 
Galante. 
Vistoso, elegante, imponente, 
conquistador. 
 
Galanteio. 

Abordagem sedutora. 
 
Galear. 
Mover de um lado para o outro, 
balançar, imprimir movimento pendular. 
 
Galego. 
De pelos ruivos. 
 
Galha. 
Galhos, fronde. 
 
Galheiro. 
Veado campeiro com chifres em forma 
de galhos. 
 
Galibado. 
Bovino com os chifres tombados em 
direção ao dorso. 
 
Galinha botadeira. 
Galinha poedeira, do plantel de 
postura. 
 
Galinha choca. 
Mulher braba, galinha que está no 
período de encubar seus ovos. 
 
Galinha do pé queimado. 
Pessoa inquieta, impaciente. 
 
Galinha morta. 
Algo muito fraco, sem valor. 
 
Galinha velha que dá caldo grosso. 
A experiência de vida traz conteúdo 
para uma personalidade. 
 
Galo. 
Hematoma, inchaço, caroço, o macho 
dos galináceos. 
 
Galo cego. 
Pessoa que estranha 
escandalosamente e de propósito. 
 
Galo de briga. 
Pertences, bagagem. 
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Galo musgo. 
Galo de canto afinado e longo. 
 
Galo não canta em terreiro alheio. 
Visitante não se impõe. 
 
Galo não cisca em terreiro alheio. 
Visitante não se impõe. 
 
Galpão. 
Abrigo para a peonada e seus 
apetrechos. 
 
Gambá. 
Mau cheiro. 
 
Gambá que enjeita ovo, pau nele!. 
Quem não se interessa deve ser 
ignorado, aquele que deixa passar as 
oportunidades não merece ajuda. 
 
Gambira. 
Comércio informal à base de troca. 
 
Gamela. 
Bacia de madeira. 
 
Gamelão. 
Baú longo de madeira. 
 
Ganga. 
Marrom.  
 
Ganir. 
Ruído agudo e entrecortado de um cão. 
 
Ganjão. 
Gajão, grande e desajeitado. 
 
Garatuja. 
Escrita de difícil entendimento, 
desenho mal feito. 
 
Garboso. 
Vistoso, elegante, imponente. 
 
Garganta. 

Fanfarrão, arrogante. 
 
Garimpeiro. 
Prospector de pedras preciosas. 
 
Garra de couro. 
Sobras de couro. 
 
Garrancho. 
Companhia indesejada, gravetos de 
madeira. 
 
Garrar. 
Começar e prosseguir uma ação, aderir 
a um novo hábito. 
 
Garupa. 
Carona numa cavalgada. 
 
Gastura. 
Ansiedade, desatino, angústia. 
 
Gatinhar. 
Mobilidade que precede ao caminhar, 
andar sustentando sobre os joelhos e 
as mãos. 
 
Gato. 
Intermediário de mão de obra, ligação 
ilícita, pessoa que mente sobre sua 
idade. 
 
Gato escaldado tem medo de água fria. 
A prevenção é o melhor caminho. 
 
Gauchada. 
Atrapalhada, palhaçada, atitude 
patética. 
 
Gauza. 
Graça, gosto, traquejo. 
 
Gavar. 
Elogiar, lisongear. 
 
Gavião. 
Homem metido a conquistador, parte 
curva de um objeto, ave de rapina. 
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Gazarra. 
Muitos risos, agitação, alvoroço. 
 
Gazo. 
Olhos e cílios claros. 
 
Gelar. 
Tratar com indiferença. 
 
Gibão. 
Colete de couro. 
 
Gibeira. 
Bolso. 
 
Gilete. 
Pessoa bissexual. 
 
Gingando que só cobra na areia 
quente. 
Andando em zigue-zague. 
 
Ginuíno. 
Bom, perfeito, confiável. 
 
Gira mundo. 
Andarilho, vagabundo. 
 
Girau de pancada. 
Algo ou alguém que apanha com 
frequência. 
 
Giringonça. 
Geringonça, objeto inominado, 
estranho, inconveniente. 
 
Goasca. 
Chicote. 
 
Goderar. 
Pegar, apoderar-se. 
 
Goela abaixo. 
Fazer engolir a força. 
 
Goela do fôlego. 
Traquéia. 

 
Gôgo. 
Tosse de uma ave doente. 
 
Goiaca. 
Cinturão de couro com bolsos. 
 
Golear. 
Ganhar com uma diferença superior a 
dois gols. 
 
Golfo. 
Tipos de exploração de garimpo dentro 
do curso d'água. 
 
Golo. 
Gole, dose de bebida. 
 
Golpe. 
Puxada brusca, batida com uma 
ferramenta, enganar alguém para 
prejudicá-lo. 
 
Golpeão. 
Serrote com pegador dos dois lados. 
 
Goludice. 
Gula. 
 
Gondó. 
Substância pastosa. 
 
Gorfada. 
Jato, esguicho. 
 
Gorfar. 
Vomitar, regurgitar. 
 
Gorgulho. 
Cascalho de pedras rústicas. 
 
Gororoba. 
Comida mal feita. 
 
Governar com mão de ferro. 
Governar com rigor, truculência. 
 
Grampo. 
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Argola fixa no chifre de um boi de carro 
para passar o ajojo. 
 
Grandoria. 
Empáfia, arrogância. 
 
Granfo. 
Sofisticado, luxuoso. 
 
Graxa. 
Suborno. 
 
Greta. 
Fresta, rachadura. 
 
Grimpa. 
Alto de uma árvore. 
 
Grogoxó. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Grosseira. 
Irritação na pele. 
 
Grota. 
Sulco profundo no solo. 
 
Grotão. 
Grande sulco profundo no solo. 
 
Grude. 
Comida mal feita, cola de polvilho, 
pessoa insistente. 
 
Gruia. 
Discórdia, balbúrdia, desavença. 
 
Gruna. 
Fresta num paredão de rocha, caverna 
estreita. 
 
Grupiara. 
Bacia no leito de um rio. 
 
Gruvinhar. 
Engruvinhar, amarrotar, enrugar. 
 
Guacho. 

Animal órfão ou rejeitado pela mãe, 
pássaro que faz o ninho em grupos. 
 
Guaiú. 
Gritos, agitação, alvoroço. 
 
Guampa. 
Copo feito de chifre. 
 
Guanxuma. 
Amontoado de galhos de árvores e 
cipós. 
 
Guarda-mão. 
Corrimão. 
 
Guardar o litro. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Guatambu. 
Trabalho braçal pesado ou madeira 
usada para cabo de ferramenta. 
 
Guia. 
Bois de carro que puxam na dianteira, 
auxiliar de carreiro que vai à frente dos 
bois. 
 
Guizado. 
Picadinho de carne refogada. 
 
Guizo. 
Chocalho, grupo de argolas presas ao 
ferrão de flagelar animais. 
 
Gumitar. 
Vomitar, regurgitar. 
 
Gungunar. 
Balbuciar, tagarelar, resmungar. 
 
Gurgumilo. 
Nó na garganta, frio na barriga, 
cócegas no estômago, arrepio na 
espinha. 
 
Guri. 
Criança. 
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Hagá o, ou, o hagá.. 
Marca de revólver antigo de origem 
espanhola ou americana. 
 
 

H 
Haja o que houver. 
Não importa as consequências 
 
Hora 'H'. 
Hora decisiva. 
 
Hora!. 
Sim! Como não? 
 
 

I 
Iambado. 
Danificado, desfigurado, amarrotado. 
 
Iapa. 
Terminal oposto à argola de um laço. 
 
Idéia de galinha. 
Mau juízo, discernimento confuso. 
 
Idéia no calcanhar. 
Idéia absurda, idéia errada, falta de 
juízo. 
 
Impertinente. 
Irritado, impaciente, nervoso, maldoso. 
 
Imponente. 
Exigente, pedante, arrogante, 
antipático, nojento. 
 
Impossível. 
Peralta, incontrolável. 
 
Improviso. 
Algo rápido, breve, sem demora. 
 
Inchume. 
Inchaço. 

 
Inclinação. 
Vocação, tendência, propensão a 
alguma coisa. 
 
Incutido. 
Apaixonado, interessado, iludido. 
 
Indeisde. 
Em vez de, no lugar de. 
 
Indústria. 
Diamante de qualidade inferior. 
 
Influente. 
Animado, empolgado. 
 
Ingrimpar. 
Engrampar, deixar de funcionar, não 
cooperar. 
 
Ingrisia. 
Algo confuso, indefinido, 
incompreensível. 
 
Ingruvinhar. 
Amarrotar, amassar, enrugar. 
 
Inguindar. 
Guindar, subir, elevar-se. 
 
Inhaca. 
Mau cheiro, ou má sorte. 
 
Inhambu na capanga. 
Resultado líquido e certo. 
 
Inhô. 
"Senhor" ou "meu". 
 
Inteiro. 
Animal não castrado, reprodutor. 
 
Inventar. 
Fazer o que não deve ou não é 
necessário. 
 
Inventiva. 
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Ato indevido ou desnecessário. 
 
Invernar. 
Por um gado numa envernada, ficar por 
conta de um assunto por muito tempo. 
 
Invernar na cachaça. 
Beber por um longo período. 
 
Investir. 
Atacar, ou partir contra algo ou alguém. 
 
Invocado. 
Interessado, ou metido a importante. 
 
Invocar. 
Intrigar, implicar, perseguir, desejar. 
 
Inzona. 
Embromação, lentidão, atraso no agir. 
 
Ir à forra. 
Vingar-se. 
 
Ir com muita sede ao pote. 
Agir apressadamente. 
 
Ir de cata-mamona. 
Desequilibrar-se enquanto se move, 
andar descontrolado e sem direção. 
 
Ir de embrulho. 
Ir de avalanche, em série. 
 
Ir em cana. 
Ser encarcerado. 
 
Ir na escura. 
Ir sem uma idéia de como proceder 
para ter sucesso. 
 
Ir no piso de alguém. 
Ir no encalço de alguém. 
 
Ir nos calcanhares de alguém. 
Ir no encalço de alguém. 
 
Ir para o xadrez. 

Ser encarcerado. 
 
Ir pras cucuias. 
Findar, desaparecer, perder-se, morrer. 
 
Ir pro beleléu. 
Findar, desaparecer, perder-se, morrer. 
 
Irrequieto. 
Inquieto, aflito, ansioso. 
 
Isgaçar. 
Desfiar, ouriçar. 
 
 

J 
Jabá. 
Comida mal feita, carne conservada no 
sal. 
 
Jabiraca. 
Cobras jararaca ou mulher feia e 
maldosa. 
 
Jabre. 
Entalhe longitudinal em madeira para 
suporte de parede, vala, rasgadura. 
 
Jacá. 
Cesto grande para medir e carregar 
milho. 
 
Jaça. 
Estria em um diamante. 
 
Jacaré te abraça!. 
O que se diz a alguém em atitude 
ridícula. 
 
Jacaré te pega!. 
O que se diz a alguém em atitude 
ridícula. 
 
Jacó. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Jacu. 
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Bobo, pouco inteligente. 
 
Jacuba. 
Farinha de cereal ou mandioca com 
água e açúcar, ou cascalho já 
explorado. 
 
Jagunço. 
Matador, segurança, guarda costa. 
 
Jangada. 
Fruto esponjoso em forma de ouriço, 
pente de macaco, embarcação de 
madeira. 
 
Janjão. 
Bobo, pouco inteligente. 
 
Japona. 
Agasalho, blusão. 
 
Jaratataca. 
Mau cheiro, animal fétido. 
 
Jardineira. 
Transporte coletivo. 
 
Jeca. 
Simples, sem exigências especiais. 
 
Jega. 
Égua, jumenta. 
 
Jereba. 
Coisa velha e de pouco valor, arreio 
velho. 
 
Jia. 
Rã. 
 
Jiquí. 
Cesto posto à porta da toca para 
prender a caça ao sair. 
 
Jirau. 
Banca de madeira. 
 
Joça. 

Quinquilharias, coisas inominadas, 
tranqueira. 
 
Jogada. 
Trama, entendimento, significado, 
propósito. 
 
Jogar conversa fora. 
Conversa informal. 
 
Jogar cubu. 
Desejar o mal, amaldiçoar. 
 
Jogar mumunha. 
Tentar persuadir alguém com falsos 
argumentos. 
 
Jogar no bicho. 
Tentar aleatoriamente, arriscar. 
 
Jogar no mato. 
Longe, distante, em outro lugar, 
descartar. 
 
Jogar um sujo em alguém. 
Fazer troça, debochar, desaprovar a 
atitude de alguém. 
 
Jogar verde para colher maduro. 
Fazer insinuações com o intuito de 
colher informações supostamente 
secretas. 
 
Jornal de ontem. 
Algo pertencente ao passado, algo fora 
de validade. 
 
Judas. 
Pessoa mal arrumada semelhante ao 
boneco que se malha no sábado de 
Aleluia. 
 
Juiz de Paz. 
Escrivão, oficial ou tabelião 
responsável pelo assento formal de um 
casamento. 
 
Juntar a tampa com o balaio. 
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Formar um par perfeito ou bizarro. 
 
Juntar as trouxas. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Juntar o Gado. 
Colocar força total. 
 
Juntar os baixeiros. 
Casar-se, amasiar-se, amigar, atitude 
de um casal que passa a morar junto. 
 
Juntar os galos de briga. 
Casar-se, amasiar-se, amigar, casal 
que passa a morar juntos. 
 
Juntar os panos de bunda. 
Passar a viver juntos. 
 
Juntar os trapos. 
Casar-se, amasiar-se, amigar, casal 
que passa a morar juntos. 
 
Jurando. 
Convencido de uma verdade, se 
achando. 
 
Jurar de pé junto. 
Confirmar solenemente. 
 
Jururu. 
Desanimado, decepcionado, cansado, 
sem graça. 
 
Justo que só boca de bode. 
Preciso, justo. 
 
 

L 
Lá vai fumaça. 
Algo mais, ainda mais, além. 
 
Labuta. 
Trabalho pesado, execução de uma 
tarefa difícil. 
 
Laçada. 

Um lance com o laço, nó de fácil 
liberação. 
 
Laçar. 
Capturar com um laço. 
 
Lacutixo. 
Atitudes desnecessárias ou 
exageradas. 
 
Ladainha. 
Repetição, insistência exagerada. 
 
Ladeira. 
Declive num terreno. 
 
Ladeira a pique. 
Terreno muito íngreme. 
 
Ladino. 
Inteligente, sagaz, perspicaz. 
 
Ladrão de cavalo. 
Pessoa com muitos sobrenomes, nome 
muito longo. 
 
Ladrão que rouba ladrão tem cem anos 
de perdão. 
Falsa idéia de justiça. 
 
Ladroagem. 
Ladroagem exploração financeira ou 
dilapidação de bens e patrimônio. 
 
Lagacear. 
Vigiar, espreitar, aproximar 
sorrateiramente. 
 
Lágrima de crocodilo. 
Falso sentimento. 
 
Laia. 
Gentalha, corja, grupo de malfeitores. 
 
Lambada. 
Açoite, chicotada. 
 
Lambão. 
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Negligente, sem higiene. 
 
Lambendo embira. 
Em dificuldade financeira, luta sem 
êxito. 
 
Lambisco. 
Migalha, pequena quantia. 
 
Lambisgoia. 
Mulher de má fama, pessoa que não 
inspira confiança. 
 
Lambreca. 
Substância pastosa e grudenta, algo 
imundo. 
 
Lambuja. 
Sobra, resto, excesso, complemento. 
 
Lamparina. 
Candeia abastecida com querosene. 
 
Lançante. 
Desnível, declive, degrau no solo. 
 
Lançar. 
Vomitar, regurgitar. 
 
Lapa. 
Porção grande, coisa grande. 
 
Lapiana. 
Faca grande. 
 
Lapo. 
Porção grande, coisa grande. 
 
Laporte. 
Marca de espingarda. 
 
Laranja madura na beira de estrada. 
Atratividade suspeita. 
 
Larga. 
Área sem cercas. 
 
Largar brasa. 

Executar, por em prática, atacar. 
 
Largar de mão. 
Desistir. 
 
Largo. 
Sortudo. 
 
Lasca. 
Porção grande, coisa grande. 
 
Lascado. 
Em grande escala, fora do normal para 
o bem e para o mal. 
 
Lascar a madeira. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar a mão. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar a porrada. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar a ripa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar fogo. 
Atirar, abater a tiros. 
 
Lascar o borraio. 
Atirar, abater a tiros. 
 
Lascar o braço. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o couro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o maio. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o murro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o soco. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
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Lascar o tabefe. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o tapa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Lascar o tiro. 
Atirar, abater a tiros. 
 
Lascar um beijo. 
Dar um beijo 
 
Lascar um murro. 
Dar um murro. 
 
Lascar um tapa. 
Dar um tapa. 
 
Lascar uma mentira. 
Contar uma mentira 
 
Lasqueira. 
Situação desastrosa, catastrófica. 
 
Lastro. 
Base de sustentação ou reforço de 
uma superfície. 
 
Latada. 
Vegetação espessa. 
 
Latejar. 
Pulsar de uma inflamação, dor 
pulsante. 
 
Lático. 
Látego, correias que se prendem à 
barrigueira de uma arreata. 
 
Latomia. 
Desordem, barulho, agitação, alvoroço. 
 
Lavagem. 
Sobras de comida em estado de 
fermentação. 
 
Lavar a égua. 

Sair-se bem, beneficiar-se 
enormemente. 
 
Lavar as mãos. 
Não se envolver num episódio. 
 
Lavar cascalho. 
Apurar o cascalho para procurar 
diamantes que possam estar nele. 
 
Lazarento. 
Pessoa ruim. 
 
Lãzinha. 
Patrimônio, recurso, reserva 
patrimonial. 
 
Leão de chácara. 
Segurança, guarda-costas. 
 
Legaciar. 
Espreitar, olhar atentamente sem se 
revelar. 
 
Légua. 
Distância equivalente a seis 
quilômetros. 
 
Leira. 
Amontoado contínuo de coisas em 
forma de fila. 
 
Leite engrossado. 
Leite condensado, apurado, depurado. 
 
Lelé. 
Desorientado, perplexo, louco. 
 
Lem-vai. 
Lá vai,ida, ação de ir. 
 
Lem-vem. 
Lá vem, vinda, ação de vir. 
 
Lencar. 
Falhar. 
 
Lenga-lenga. 
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Impasse, bloqueio, "status quo". 
 
Lequera. 
Inverdade, embromação verbal, 
conversa fiada. 
 
Lerdar. 
Atrasar, agir lentamente, agir 
tardiamente. 
 
Lerdo. 
Preguiçoso, lento, manso. 
 
Lereia. 
Conversa mole, argumentação fraca. 
 
Lero-lero. 
Repetição de um falso argumento, 
insistência exagerada. 
 
Leso. 
Desorientado, perplexo, louco. 
 
Letrado. 
Animal com chifres em forma de letras. 
 
Leva e tráz. 
Ato de espalhar boatos, mexericos e 
fofocas. 
 
Levado. 
Peralta, traquino, da pá virada. 
 
Levado da breca. 
Peralta, traquino, da pá virada. 
 
Levar carne para o churrasco. 
Fazer algo desnecessário. 
 
Levar chapéu de touro. 
Levar chifre. 
 
Levar choque. 
Assustar-se, tomar um susto. 
 
Levar gato por lebre. 
Ser enganado em uma avaliação ou 
aquisição. 

 
Levar na cabeça. 
Dar-se mal, tomar prejuízo. 
 
Levar o boné. 
Ser dispensado deselegantemente. 
 
Levar o tomé. 
Ser enganado. 
 
Levar pau. 
Falhar, fracassar. 
 
Levar pedra pra cima do morro. 
Fazer algo desnecessário. 
 
Levar tinta. 
Ser reprovado, sofrer consequências 
desagradáveis. 
 
Levar um aperta-pé. 
Ser rechaçado com veemência. 
 
Levar um chute no traseiro. 
Ser dispensado pela companheira ou 
pelo patrão. 
 
Levar um esporro. 
Levar uma advertência, uma bronca. 
 
Levar um pito. 
Ser repreendido com rigor. 
 
Levar uma cantada. 
Receber um galanteio maldoso, 
receber uma proposta indecente. 
 
Levar uma carreira. 
Ser expulso, ser afastado em 
polvorosa. 
 
Levar uma sentada. 
Receber uma advertência, ser 
repreendido. 
 
Librina baixa Sol que racha. 
Sinal de estiagem. 
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Limpame. 
Área livre de vegetação alta, 
descampado. 
 
Limpar a plantação. 
Eliminar a vegetação de um terreno já 
plantado. 
 
Limpar a terra de plantio. 
Eliminar a vegetação de um terreno 
que vai ser plantado. 
 
Limpar a vista. 
Ver alguma coisa bonita, agradável. 
 
Língua comprida. 
Falante maldoso. 
 
Língua de fogo. 
Labareda, chama. 
 
Língua de peba. 
Faca peque e pontiaguda. 
 
Língua de tramela. 
Pessoa faladeira, maledicente 
mexeriqueira. 
 
Língua de trapo. 
Pessoa faladeira, maledicente 
mexeriqueira. 
 
Linha. 
Barra de madeira integrante do 
madeiramento de um telhado. 
 
Linheiro. 
Madeira reta e de grana regular, fácil 
pra ser rachada. 
 
Liquidante. 
Cobrador, acertador de contas, 
representante de alguém para receber 
uma dívida. 
 
Liso. 
Sem dinheiro, ou fugaz. 
 

Liso igual a suvaco de cobra. 
Sem dinheiro, duro. 
 
Liso igual quiabo. 
Difícil de ser pego ou convencido. 
 
Liso igual sabão no lagedo quente. 
Arredio, fugaz, arisco, hábil em sair de 
situações difíceis. 
 
Liso leso e louco comprando fiado e 
pedindo o troco. 
Sem dinheiro, duro. 
 
Liso que só buraco de cobra. 
Sem dinheiro. 
 
Lobo. 
Pessoa gulosa. 
 
Loca. 
Toca ou gruta. 
 
Lodoça. 
Inverdade, embromação verbal, 
conversa fiada. 
 
Lograr. 
Despistar, escapar. 
 
Logro. 
Sucesso em uma tentativa. 
 
Lombo preto. 
Onça de lombo preto. 
 
Lombriga. 
Lombriga, desejo incontrolável, parasita 
intestinal. 
 
loro. 
Correias que ligam os estribos ao 
travessão. 
 
Loubice. 
Gula. 
 
Lua do meio dia. 
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Sol forte. 
 
Lumioso. 
Brilhoso, atraente, saudável. 
 
Lusco-fusco. 
Pouca claridade, anoitecer. 
 
Lutar. 
Explorar um ramo de atividade, 
dedicar-se a um ramo de atividade. 
 
Luxento. 
Exigente, pedante, enjoado. 
 
 

M 
Macaco. 
Cores em amarelo e preto de equinos. 
 
Macaco que muito se mexe quer 
chumbo. 
Quanto mais se expõe, mais risco tem 
de ser atingido. 
 
Macaco velho não mete a mão na 
combúca. 
A prevenção é o melhor caminho. 
 
Macacoa. 
Doença, mal-estar. 
 
Macaia. 
Fumo artesanal ou de má qualidade. 
 
Maçaroca. 
Onça leopardo de pelo longo ou treliça 
de um cipoal. 
 
Macega. 
Capim alto. 
 
Macete. 
Marreta de cerne de madeira. 
 
Machado. 

Ferramentas para corte de madeira 
grossa. 
 
Macho. 
Cavalo de montaria. 
 
Macho-fêmea. 
Lésbica, masculinizada. 
 
Macuco. 
Sujeira, pequeno pássaro. 
 
Macutena. 
Adoentado, com mal estar, tuberculoso. 
 
Made. 
Útero de um animal. 
 
Madeira branca. 
Madeira comum, se cerne,  aquela que 
não é madeira de lei. 
 
Madeira corrida. 
Madeira de grana alinhada, fácil de se 
rachar 
 
Madeira de dar em doido. 
Resistente, forte, rústico. 
 
Madeira de lei. 
Madeira de cerne, madeira da parte 
madura de uma árvore. 
 
Madeira linheira. 
Tronco de madeiro longo e reto. 
 
Madeira torcida. 
Madeira de grana entrelaçada, difícil de 
se rachar 
 
Madorna. 
Cochilo. 
 
Madrinha. 
Animal manso para guiar os demais. 
 
Madurar. 
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Cair, despencar, atingir o estado de 
maduro. 
 
Maduro à força. 
Fruto com aparência de maduro, porém 
murcho ou envelhecido. 
 
Mãe de leite. 
Aquela que amamente sem ser a mãe 
biológica do que mama. 
 
Mais apertado que são jorge na lua 
minguante. 
Estreito, apertado, sem espaço. 
 
Mais baixo que diferencial de sapo. 
Em situação humilhante. 
 
Mais pra lá do que pra cá. 
Em mau estado, coisa com mais que 
meia vida de uso. 
 
Mais quá!. 
Não é possível. 
 
Mais sujo que pau de galinheiro. 
De muito má reputação. 
 
Mais sujo que poleiro de pato. 
De muito má reputação. 
 
Mais vale quem Deus ajuda do que 
quem cêdo madruga. 
A bênção de Deus é tudo. 
 
Mais vale um gosto do que um carro de 
abróbora. 
Gosto não se discute. 
 
Mais vale um na mão do que dois 
voando. 
A realidade é melhor que o sonho. 
 
Mais velho do que andar pra frente. 
Não é novidade. 
 
Mal das pernas. 
Sem dinheiro. 

 
Mal de engasgo. 
Estreitamento de esôfago. 
 
Mal encarado. 
Alguém com cara de mau. 
 
Mal enche o buraco de um dente. 
Migalha, pequeno, pouco. 
 
Mal inclinado. 
Pessoa com vocação a praticar o mal. 
 
Malaca. 
Feitiço, mandinga, maldição. 
 
Malacafento. 
Adoentado, com mal estar, em mau 
estado de conservação. 
 
Maleita. 
Malaria, impaludismo, doença 
infecciosa. 
 
Maleitoso. 
Adoentado, com mal estar, em mau 
estado de conservação. 
 
Malemá. 
Incompleto, mal feito. 
 
Malfazejo. 
Malfeitor, criminoso, delinquente. 
 
Malhador. 
Dormitório de gado. 
 
Malhar em ferro frio. 
Ação em vão, perda de tempo e 
esforço. 
 
Malquerença. 
Mal querência, Inimizade, conflito. 
 
Maludo. 
Agressivo, violento. 
 
Malvadeza. 
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Covardia, tortura, injustiça. 
 
Mamado. 
Embriagado, tonto. 
 
Mamando no toco. 
Quando um vegetal, ou uma árvore foi 
cortada mas continua legada ao toco, 
sem secar. 
 
Mamata. 
Benefício indevido, algo fácil de 
conseguir ou realizar. 
 
Mamparra. 
Agir com má vontade, fazer corpo 
mole. 
 
Mamulengo. 
Fantoche, pau mandado, manipulado. 
 
Manata. 
Magnata, grande, majestoso, soberbo. 
 
Mancada. 
Falha, fracasso, bola fora, mico. 
 
Mancha. 
Local com muitas de pedras preciosas. 
 
Manco. 
Algo ou alguém com equilíbrio instável, 
desnivelado. 
 
Manço de coçar. 
Animal dócil que aceita tocá-lo. 
 
Mancoeba. 
Manco, coxo. 
 
Manda chuva. 
Líder, comandante. 
 
Mandão. 
Intrometido ou imperativo, exigente. 
 
Mandar a fubeca. 
Agir, atacar, atirar. 

 
Mandar a lenha. 
Agir, bater, atacar. 
 
Mandar a porrada. 
Agir, bater, atacar. 
 
Mandar amolar o bode. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar amolar os cachorros. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar amolar os porcos. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar às favas. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar bala. 
Agir, atacar, atirar. 
 
Mandar caçar sapo com bodoque. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar chumbo. 
Agir, atacar, atirar. 
 
Mandar fogo. 
Agir, atacar, atirar. 
 
Mandar lamber sabão. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar lembrança pra quem não 
conhece. 
Ação em vão. 
 
Mandar o murro. 
Agir, bater, atacar. 
 
Mandar o pau. 
Agir, bater, atacar. 
 
Mandar o sarrafo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Mandar pastar. 
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Dispensar com desaforo. 
 
Mandar pentear macaco. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandar plantar batata. 
Dispensar com desaforo. 
 
Mandengo. 
Matagal cerrado. 
Suplentes: 
 
Mandinga. 
Simpatia, trato místico, feitiço. 
 
Mandraca. 
Simpatia, trato místico, feitiço. 
 
Manducar. 
Comer. 
 
Mané minha égua. 
Bobo, confuso, desorientado. 
 
Manga de chuva. 
Pancada isolada chuva esparsa. 
 
Mangar. 
Debochar, censurar. 
 
Mango. 
Dinheiro. 
 
Mangueira. 
Anexo do curral, árvore frutífera, cano. 
 
Maninha. 
Fêmea estéril. 
 
Manjar. 
Observar, suspeitar, desacreditar, 
denegrir. 
 
Manqueira. 
Andar irregular provocado por defeito 
físico ou ferimento. 
 
Manquitola. 

Manco, coxo. 
 
Mansinho. 
Muito dócil, calmo. 
 
Manta. 
Golpe para roubar alguém, peça de 
tecido usada como agasalho ou forro. 
 
Mantega derretida. 
Sensível chorão fraco, mole. 
 
Mantigudo. 
Gorduroso. 
 
Mão aberta. 
Pródigo, gastador. 
 
Mão de égua. 
Garrucha de dois canos. 
 
Mão de milho. 
A quantia de sessenta espigas. 
 
Mão de pilão. 
Bastão de madeira para esmagar algo 
em um pilão. 
 
Mão de vaca. 
Sovina, avarento, calote. 
 
Mão fechada. 
Sovina, avarento. 
 
Mão furada. 
Mão que não segura direito. 
 
Mão na roda. 
Ajuda significativa, importante solução 
para um problema. 
 
Mão pelada. 
Guaxinim, cachorro do mato. 
 
Maquinar. 
Idealizar, render alguém sob ameaça 
de arma de fogo, operar uma máquina. 
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Mar de lama. 
Muita coisa errada, ilegal, 
desagradável, dolorosa. 
 
Maracutaia. 
Irregularidade intencional, trama. 
 
Marafo. 
Bebida alcoólica, estar sob efeito de 
ingestão de álcool. 
 
Marafunda. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Maranha. 
Atraso ou embromação. 
 
Marasmo. 
Marasmo, "status quo". 
 
Maravaia. 
Vegetação de difícil penetração, pó de 
um vegetal usado para se obter fogo. 
 
Marca-traque. 
De qualidade inferior, ruim. 
 
Marcha. 
Um dia de viagem, um dia de condução 
de uma boiada, gado ou tropa. 
 
Marcha lenta. 
Bobo, lento. 
 
Maré mansa. 
Moleza, facilidade. 
 
Marelão. 
Anemia, fraqueza, palidez. 
 
Margaça. 
Vegetação de difícil penetração, 
cachaça com alto teor de álcool, 
ressaca. 
 
Maria fumaça. 
Pessoa que fuma muito. 
 

Maria gasolina. 
Moças que gostam de assediar quem 
tem carro. 
 
Maria vai com as outras. 
Pessoa de opinião instável, vira-folha. 
 
Maria-zabé. 
Arroz com carne seca. 
 
Marola. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Marombado. 
Cabisbaixo, tristonho, com aparência 
ruim. 
 
Maroto. 
Suspeito, malicioso. 
 
Marrão. 
Marreta grande, leitão grande. 
 
Marretar. 
Adquirir, comprar, afanar algo. 
 
Marreteiro. 
Comerciante, informal. 
 
Marroais. 
Marruá, touro. 
 
Marroeiro. 
Profissional que maneja o marrão. 
 
Marruá. 
Marruá, touro. 
 
Marruco. 
Argila negra, touro reprodutor. 
 
Marvada. 
Cachaça pura. 
 
Mas é nem!. 
Não. 
 
Mas é nunca!. 
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Não. 
 
Mascate. 
Comerciante, informal. 
 
Massa bruta. 
Grande, bronco, tosco. 
 
Mastigo. 
Refeição, comida, alimento comum. 
 
Mata. 
Floresta inexplorada. 
 
Mata borralho. 
Pé grande, pé mal cuidado. 
 
Mata pasto. 
Pé grande, pé mal cuidado. 
 
Matame. 
Bloqueio, impedimento, avanço 
deselegante para convidar uma dama 
para dançar. 
 
Matando cachorro a grito. 
Mal financeiramente. 
 
Matando tatu a tapa. 
Mal financeiramente. 
 
Matão. 
Negligente, sem habilidade. 
 
Matar a cobra e mostrar a cobra. 
Agir bem servido de provas. 
 
Matar a cobra e mostrar o pau. 
Agir bem servido de provas. 
 
Matar o bicho. 
Tomar um gole de aguardente. 
 
Mateiro. 
Veado mateiro grande, pessoa que 
trabalha na mata. 
 
Matracar. 

Tagarelar. 
 
Matreiro. 
Suspeito, malicioso. 
 
Matula. 
Lanche pra viagem. 
 
Matungo. 
Cavalo de andar rápido e corcovioso. 
 
Matutar. 
Idealizar, planejar, tramar. 
 
Mau olhado. 
Mal supostamente provocado por 
energia negativa da cobiça ou inveja. 
 
Medir um mato. 
Aferir a área de mato a ser derrubada. 
 
Medorreia. 
Medo infundado, moleza, covardia. 
 
Mei lá, meio cá.. 
Mediano, mais ou menos. 
 
Meia boca. 
De qualidade intermediária, nada 
especial. 
 
Meia praça. 
Garimpeiro que explora uma área de 
outra pessoa. 
 
Meia seva. 
Animal de abate quase gordo. 
 
Meia tigela. 
Comum, de baixa qualidade. 
 
Meieiro. 
Trabalhador da lavoura com direito à 
metade da produção. 
 
Meio pedra meio tijolo. 
Mediano, mais ou menos. 
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Meio zambe-zambe. 
Desorientado, perplexo, perdido, tonto. 
 
Melaço. 
Chorume proveniente da filtragem do 
mel de cana seja para o açúcar ou a 
aguardente. 
 
Melar. 
Fracassar, pagar mico. 
 
Meleta. 
Tamanduá mirim. 
 
Mequetrefe. 
Peão comum. 
 
Mermado. 
Característica de algo ou alguém 
adoentado, arruinado. 
 
Mesa de carro. 
Assoalho onde se coloca a carga do 
carro de bois. 
 
Mesura. 
Reverência exagerada e imprópria. 
 
Meter a chibata. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a guasca. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a madeira. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a mão. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a mão na combuca. 
Aventurar em situações de risco 
desnecessário. 
 
Meter a mutamba. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a pinhola. 

Agir, bater, atacar. 
 
Meter a porrada. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a pua. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a ripa. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter a vara. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter as cara. 
Enfrentar. 
 
Meter o braço. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o couro. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o ferro. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o fumo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o maio. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o murro. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o pau. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o rei. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o soco. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o tabefe. 
Agir, bater, atacar. 
 
Meter o tapa. 
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Agir, bater, atacar. 
 
Meter os peito. 
Enfrentar. 
 
Meter os pés pelas mãos. 
Agir de forma imprudente. 
 
Metido a biscoito de sebo. 
Arrogante, durão. 
 
Mexer o doce. 
Proceder uma negociação. 
 
Mexer os pauzinhos. 
Manipular, tramar, usar de influências 
para fins escusos. 
 
Micagem. 
Trejeitos de gracejos geralmente fora 
de propósito. 
 
Michar. 
Fracassar, falhar, pagar mico. 
 
Michila. 
Tamanduá mirim. 
 
Michorna. 
Mixorna, cochilo. 
 
Micuim. 
Ácaros de vida livre que se alojam na 
parte inferior das gramíneas. 
 
Mijacão. 
Tumor originado por infecção 
supostamente pelo contato de urina de 
animal. 
 
Mijada. 
Urina. 
 
Mijar na botina. 
Falhar no ato sexual, broxar. 
 
Mijar na espoleta. 
Falhar num compromisso. 

 
Mijar na isca. 
Falhar num compromisso. 
 
Milonga. 
Argumento falso, compasso musical 
semelhante ao cururu. 
 
Miolo de pote. 
Cabeça oca, sem juízo ou água. 
 
Miolo de tripa. 
Algo ou alguém desprezível. 
 
Mirar acima do alvo. 
Fazer esforço dobrado no início de uma 
operação. 
 
Missa comprida. 
Assunto que se arrasta por um longo 
tempo. 
 
Mistura. 
Acompanhamento para o prato 
principal. 
 
Miuçaia. 
Grupo de coisas com tamanho menor 
que o padrão, rejeitos. 
 
Miucho. 
Miúdo, pequeno. 
 
Miudeza. 
Grupo de coisas com tamanho menor 
que o padrão, rejeitos. 
 
Mixado. 
Insignificante, pouco, pequeno. 
 
Mizonga. 
Conversa sem importância. 
 
Mocho. 
Animal sem chifres. 
 
Moco. 
Bobo, surdo, lento. 
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Mocorongo. 
Bobo, lento. 
 
Mocozar. 
Ocultar para não se comprometer. 
 
Moenda. 
Peça cilíndrica que trabalha em 
conjunto para prensar a cana. Ofício de 
moagem. 
 
Moi. 
Molho, porção, feixe, apanhado. 
 
Mole. 
Sem coragem, sem iniciativa, medroso. 
 
Moleira. 
Cabeça, cavidade craniana dos recém-
nascidos. 
 
Molhar o zói. 
Molhar os olhos, sair em disparada, 
fugir retirar-se. 
 
Molhar os baixeiros. 
Esforçar-se até suar em abundancia. 
 
Monchão. 
Tipos de exploração de garimpo fora do 
leito do rio. 
 
Monché. 
Sapo cururu. 
 
Mondogo. 
Protuberância em uma superfície, calo, 
pequeno monte. 
 
Mongongo. 
Grande vespa. 
 
Montar na égua. 
Passar vexame, pagar mico. 
 
Montoeiro. 

Grande quantidade de coisas juntas em 
uma ou várias porções. 
 
Monturo. 
Lixão da zona rural. 
 
Moqueca. 
Coisa pouca. 
 
Moranga. 
Cabeça. 
 
Morde e asopra. 
Ser agressivo disfarçadamente. 
 
Mordendo a própria testa. 
Muito irritado. 
 
Morder a isca. 
Aceitar uma oferta ou sugestão, 
concordar. 
 
Morfético. 
Adoentado, com mal estar, tuberculoso. 
 
Morguear. 
Morgar, curvar, ceder. 
 
Morisco. 
Gato selvagem. 
 
Morro. 
Monte, prato excessivamente cheio. 
 
Morrote. 
Colina. 
 
Mortalha. 
Vestimenta de defunto. 
 
Mortandade. 
Muitas mortes. 
 
Mosca varejeira. 
Mosca que pões seus ovos em 
ferimentos de animais vivos ou mortos. 
 
Motor. 
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Lambreta, motocicleta. 
 
Motreco. 
Coisa disforme, desproporcional, 
grande. 
 
Mourão. 
Esteio de uma cerca de madeira ou 
estrutura de uma cancela. 
 
Mover céus e terras. 
Esforçar-se ao extremo para a 
conquista de um objetivo. 
 
Mucadim. 
De repente, em pouco tempo, breve, 
talvez, pequena quantia. 
 
Mucadiquim. 
Migalha, pequeno, pouco. 
 
Muchocho. 
Som proferido pelos lábios semelhante 
ao beijo, mas com significado de 
desaprovação, negação ou desprezo. 
 
Muciço. 
Maciço, sarado, inteiro. 
 
Mucura. 
Variedade de gambá. 
 
Mudar de figura. 
Alterar uma situação. 
 
Muito dentro da cultura. 
Bem adiantado numa jornada. 
 
Muito melado para uma formiga só. 
Além das medidas convencionais, 
exagero. 
 
Muito socó prum socó só coçar. 
Além das medidas convencionais, 
exagero. 
 
Muito trovão é sinal de pouca chuva. 
Nem sempre um sinal é confiável. 

 
Mulata. 
Ave trepadora. 
 
Mulher de soldado. 
Aquele que tem vocação para o castigo 
(apanhou que só mulher de soldado). 
 
Mulher de vida fácil. 
Garota de programa. 
 
Mumunha. 
Argumento fraco, amolação. 
 
Muncadinho. 
Pequena quantia 
 
Muncado. 
Bocado, porção, quantia 
representativa. 
 
Mundão sem porteira. 
Situação descontrolada, perdição total. 
 
Mundaréu. 
Grande porte, grande quantidade, 
exagerado. 
 
Mundeu. 
Armadilha para pegar uma caça. 
 
Mundiça. 
Imundície, pessoa ruim, praga, sujeira. 
 
Mundo. 
Grande porte, grande quantidade, 
exagerado. 
 
Munha. 
Rejeitos que se retira de um cereal. 
 
Munheca. 
Sovina, avarento. 
 
Munhecar. 
Girar tracionando com a mão. 
 
Muque. 
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Músculo bíceps, força, guincho 
(macaco hidráulico). 
 
Muquear. 
Assar, sapecar. 
 
Muquecar. 
Esmurrar. 
 
Muquicha. 
Migalha, pequeno, pouco, pessoa 
miúda, baixinho. 
 
Muquifo. 
Casa abandonada, mal cuidada. 
 
Muquirana. 
Pessoa sovina, avarenta, mesquinha. 
 
Murchar a orelha. 
Fazer gesto de quem não gostou, 
expressão de descontentamento, 
interrupção abrupta. 
 
Muringa. 
Cabeça, crânio. 
 
Murrinha. 
Mal estar, ou avareza. 
 
Murro. 
Trabalho puxado, golpe com os 
punhos. 
 
Museu. 
Casa abandonada, coisa velha. 
 
Mussungo. 
Vegetação média espessa. 
 
Mutirão. 
Ajuntamento para realizar um trabalho 
com festejo no final. 
 
Mutreta. 
Dúvida, suspeita. 
 
Mutuca. 

Mosca hematófaga das regiões baixas 
quentes e úmidas, fagulha que se põe 
sobre a pele de alguém para flagelá-lo. 
 
Mutuca mole. 
Mosca hematófaga das regiões baixas 
quentes e úmidas. 
 
Muxiba. 
Pessoa sovina, avarenta, mesquinha. 
 
 

N 
Na bacia das almas. 
Nos últimos momentos, a duras penas. 
 
Na bamba. 
Sem esforço. 
 
Na base. 
Fora de serviço, sem atividade. 
 
Na beira da morte. 
Em situação de extrema dificuldade, 
sem muita opção em uma negociação. 
 
Na cara dura. 
Desonestamente. 
 
Na chincha. 
À força, de arrasto. 
 
Na corda bamba. 
Em situação instável, em perigo. 
 
Na estaca. 
Esperando em vão ou por um tempo 
excessivo. 
 
Na hora do pega. 
Hora decisiva. 
 
Na hora do vamos ver. 
Hora decisiva. 
 
Na maciota. 
Sem muito alarde. 
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Na marra. 
À força, de arrasto. 
 
Na palma da mão. 
Protegido, lisongeado. 
 
Na piçarra. 
Sem dinheiro. 
 
Na pitanga. 
Madeira dura, pessoa sem dinheiro. 
 
Na pomada. 
Em traje elegante, granfino. 
 
Na ponta da língua. 
Prontamente, num instante. 
 
Na rua da margaça. 
Baixa moral, na pior situação. 
 
Na sombra. 
Por influência de outra pessoa, sem 
méritos próprios. 
 
Na surdina. 
Sorrateiramente, discretamente, toque 
leve de um berrante. 
 
Na unha seca. 
Realizar algo sem a utilização de 
equipamento apropriado. 
 
Naco. 
Porção, pedaço. 
 
Nada disso. 
Não. 
 
Nada, nada.. 
No mínimo. 
 
Nadar como machado sem cabo. 
Não saber nadar. 
 
Nadar de braçada. 

Sair-se bem, beneficiar-se 
enormemente. 
 
Nadica de nada!. 
Nada. 
 
Náfico. 
Náfego, manco, coxo, deficiente. 
 
Não adianta chorar sobre o leite 
derramado. 
Não adianta fazer algo em vão, tem de 
seguir em frente. 
 
Não aguentar os trovões de setembro. 
Não sobreviver ao período de seca do 
inverno. 
 
Não arredar pé. 
Não desistir, resistir com veemência, 
agir com firmeza, ser irredutível. 
 
Não bater bem. 
Fora do juízo normal. 
 
Não cai no chão, se trupicar, alguém 
apara com a palma da mão. 
Altamente protegido e lisongeado. 
 
Não come banana pra não jogar a 
casca fora. 
Sovina, avarento. 
 
Não come os próprios dedos porque 
dói. 
Sovina, avarento. 
 
Não comer o amanhecido. 
Reagir prontamente e de forma franca. 
 
Não comeu manga com febre. 
Está em gozo de suas faculdades 
mentais. 
 
Não como mas ponho terra. 
Indicando que se não pode ser meu, 
não será de mais ninguém. 
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Não dá camisa a ninguém. 
Não é promissor, não é lucrativo. 
 
Não dá pra meiar o cachimbo. 
Coisa pouca, micharia. 
 
Não dar um pio. 
Não dizer nada, não se manifestar. 
 
Não é boa bisca. 
De reputação duvidosa. 
 
Não é bolinho. 
Não é fácil. 
 
Não é sopa. 
Não é fácil. 
 
Não falar coisa com coisa. 
Fala sem nexo, sem sentido. 
 
Não falou nem água. 
Não argumentou, nem se manifestou. 
 
Não fica pra semente. 
Ser mortal. 
 
Não há tatu que aguente. 
Algo insuportável, altamente danoso. 
 
Não me olha de banda que eu não sou 
quitanda. 
Não me olhe com expressão agressiva. 
 
Não mudar de camisa. 
Iminente, pronto para agir. 
 
Não nascer pra semente. 
Ser mortal. 
 
Não paga nem fogo na roupa. 
Mau pagador, inadimplente inveterado. 
 
Não podendo com uma gata pro rabo. 
Extremamente fraco. 
 
Não quero nem pintada de ouro. 
Rejeição total. 

 
Não reparte nem o cabelo. 
Extremamente egoísta. 
 
Não saber onde está o nariz. 
Sem noção, desenformado. 
 
Não saber que breca levou. 
Não saber que fim levou, que destino 
teve. 
 
Não tem importância. 
Resposta para um pedido de desculpa, 
ou um agradecimento. 
 
Não tem tempo ruim. 
Pronto, disposto. 
 
Não ter onde cair morto. 
Desprovido de quaisquer bens de valor. 
 
Não ter onde por a cara. 
Ficar muito envergonhado, 
embaraçado, sem jeito. 
 
Não topar. 
Não simpatizar, não tolerar, não 
aprovar. 
 
Não torar. 
Não simpatizar, não tolerar, não 
aprovar. 
 
Não vai dar jogo. 
Não vai dar certo. 
 
Não vale o que o gato enterra. 
Algo ou alguém sem valor, desprezível. 
 
Não valer um tostão furado. 
Sem valor, sem credibilidade. 
 
Não valer uma pataca. 
Sem valor, sem credibilidade. 
 
Não valer uma picada de fumo. 
Algo ou alguém de valor desprezível. 
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Não ver nem o cheiro. 
Exclusão total de um evento. 
 
Napa. 
Porção grande, coisa grande, nariz 
esborrachado. 
 
Nas cadeiras. 
Na coluna vertebral. 
 
Nasceu de quina pra Lua. 
Nasceu com muita sorte. 
 
Nascida. 
Furúnculo proveniente de inflamação 
do osso. 
 
Neca de catibiriba. 
Nada. 
 
Neca de catibiriba!. 
Nada. 
 
Negaciar. 
Espreitar, olhar atentamente sem se 
revelar. 
 
Negar engorda. 
Negar a cumprir uma obrigação ou um 
compromisso. 
 
Negar estrivo. 
Negar a cumprir uma obrigação ou um 
compromisso. 
 
Negar fogo. 
Falhar. 
 
Nego aço. 
Negro albino, sarará. 
 
Negrada. 
Gentalha, companheirada, amigos. 
 
Negro d'água. 
Suposta entidade imaginária que vive 
n'água assustando os pescadores. 
 

Nem Deus com gancho e Nossa 
Senhora com garrancho. 
Situação impossível, difícil de se livrar. 
 
Nem morto. 
Rejeição total. 
 
Nem no sonho. 
Rejeição total. 
 
Nem passando por cima do meu 
cadáver. 
Rejeição total. 
 
Nem pra remédio. 
Falta ou ausência total de algo ou 
alguém. 
 
Nem sentir o cheiro da pólvora. 
Vítima de um tiro certeiro e mortal. 
 
Nem tiúm!. 
Não se atentar para determinada coisa 
ou fato, indiferença. 
 
Nem!. 
Não. 
 
Nervosia. 
Alarde, exagero, bagunça. 
 
Nesga. 
Retalho de tecido, de couro. 
 
Neste angu tem mosquito. 
Situação estranha, suspeita. 
 
Nhem nhem nhém. 
Conversa mole, argumentação fraca. 
 
Ninho de cobra. 
Local hostil, lugar com pessoas 
maledicentes, maldosas e nocivas. 
 
Níquel. 
Moeda 
 
Nível da piçarra. 
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Baixa moral, humilhação extrema. 
 
Nivuzia. 
Nervosia, desordem, agitação, 
alvoroço. 
 
No cacau. 
Pagamente à vista e em dinheiro. 
 
No cantar dos galos. 
Na madrugada. 
 
No cascalho. 
Pagamento à vista e em espécie. 
 
Nó cego. 
Indivíduo embromador, enganador. 
 
No cheiro da manteiga. 
Bem próximo. 
 
No coco. 
Pagamente à vista e em dinheiro. 
 
No duro da cebola. 
Verdadeiramente, pra valer. 
 
No estique. 
Bem trajado. 
 
No fritar dos ovos. 
No final, na hora "H". 
 
Nó na tripa. 
Oclusão intestinal. 
 
No passo da acauã, se não chegar 
hoje, chega amanhã. 
Lentamente, devagar. 
 
No tempo de amarrar cachorro com 
linguiça. 
Antigo, ultrapassado. 
 
No tutú. 
Pagamento à vista. 
 
Nodia. 

Nódoa, substância corante proveniente 
de frutas ou seiva de vegetais. 
 
Noitão. 
Tarde da noite. 
 
Noitinha. 
Anoitecer. 
 
Nole. 
Nó, amarra. 
 
Nos quarto. 
Nas nádegas 
 
Novelo. 
Rolo de linha na forma de uma esfera. 
 
Novidade. 
Mistério, segredo, algo inusitado. 
 
 

O 
O boi pede chuva até amolecer a ponta 
dos chifres; o cavalo, frio até ringir os 
dentes. 
Resistência dos animais. 
 
O caminho do feio é por onde veio. 
Voltar desapontado, sem sucesso. 
 
O cão chupando manga. 
Muito feio, desarrumado, assustador, 
repugnante, complicado, difícil. 
 
O cavalo não passa arreado duas 
vezes na sua porta. 
Tem de estar preparado para a grande 
oportunidade. 
 
O coisa. 
Alguém ou algo cujo nome não é 
conhecido ou lembrado em um 
determinado momento. 
 
O degas. 
Eu mesmo. 
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O diabo. 
O problema, coisa ruim, preocupante. 
 
O diacho. 
O problema, coisa ruim, preocupante. 
 
O dono do boi é que tem de pegar no 
chifre. 
O responsável deve ser o primeiro a se 
dedicar no ofício. 
 
O feitiço vira contra o feiticeiro. 
Efeito contrário de uma ação. 
 
O futuro a Deus pertence. 
Incerteza. 
 
O hábito do uso do cachimbo é que 
entorta a boca. 
A prática continuada deixa seqüelas. 
 
O oferecido ou é podre ou ardido. 
Não se deve depreciar. 
 
O olho do dono é que engorda o gado. 
O cuidar é fundamental. 
 
O pau cai a folha. 
Coisa acontece de forma drástica, 
frenética, tensa. 
 
O pau canta. 
Coisa acontece de forma drástica, 
frenética, tensa. 
 
O pau que dá em chico dá em 
francisco. 
O mesmo tratamento para lados 
opostos. 
 
O pau que rola. 
Muito, frequente. 
 
O pau quebra na casa de nóca. 
Coisa que acontece de forma drástica, 
frenética, tensa. 
 

O pouco com Deus é muito e o muito 
sem Deus é nada. 
O pouco bem utilizado pode levar a um 
benefício muito expressivo. 
 
O pulo do gato. 
Truque secreto e infalível. 
 
O que anda com os pés na cabeça é 
piolho. 
Manter os pés no chão, ser realista e 
razoável. 
 
O que é do homem, o bicho não come. 
A justiça é aplicada com sucesso. 
 
O que fala alto. 
O que manda, o que decide. 
 
O que não mata engorda. 
Risco consciente. 
 
O risco que corre o pau corre o 
machado. 
Sujeito e objeto se desgastam 
mutuamente. 
 
O saco da ambição nunca enche. 
Quanto mais se tem, muito mais se 
quer. 
 
O Sol da meia noite. 
Lua cheia. 
 
O sujo falando do mal lavado. 
Alguém de má reputação criticando a 
reputação alheia. 
 
O tal. 
O centro das atenções. 
 
O trabalho de um jovem é pouco e 
quem injeita é louco. 
Iniciantes também produzem. 
 
O uso do cachimbo é que entorta a 
boca. 
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Mais cedo ou mais tarde, algo de 
errado acontece. 
 
O vento que venta lá é o vento que 
venta cá. 
O mesmo tratamento para lados 
opostos. 
 
Ôa!. 
Ordem para os bois se aquietarem. 
 
Obcedado. 
Obsediado, atormentado supostamente 
por forças do além. 
 
Obrar. 
Defecar. 
 
Obrigado é pau de arrasto. 
Argumento contra uma ação autoritária. 
 
Obséquio. 
Favor, gentileza. 
 
Oca. 
Buraco nas rodas do carro de bois, 
pequena toca. 
 
Oco de mundo. 
Ermo, lugar longínquo, região remota, 
lugar imaginário e de má fama. 
 
Ofender. 
Ataque de animal peçonhento, ferir, 
agredir. 
 
Oh! lalá. 
Espanto, alívio, desespero. 
 
Oitavado. 
Adolescente mudando a voz, carro de 
boi apertado pra ranger. 
 
Olhadura. 
Ponto em uma raiz, pedúnculo ou caule 
de um vegetal onde um broto se 
desenvolve. 
 

Olhando pro ontonte. 
Distraído, sem atenção, correndo o 
risco de ser pego de surpresa. 
 
Olhar com o olho e lamber com a testa 
pra gente fazer a festa. 
Cobiçar algo que não pode ter. 
 
Olhar de banda. 
Comportar de forma suspeita ou com 
má vontade, ficar de mal. 
 
Olhar de peixe morto. 
Olhar preguiçoso ou tristonho e até 
demasiadamente romântico. 
 
Olhar morteiro. 
Olhar preguiçoso ou tristonho e até 
demasiadamente romântico. 
 
Olhar por cima do limbo. 
Olhar diferente do usual, desconfiado, 
rebelde, com desprezo. 
 
Olhar torto. 
Olhar diferente do usual, desconfiado, 
rebelde, com desprezo. 
 
Olho d'água. 
Mina d’água nascente que brota com 
abundância do interior do solo. 
 
Olho de tatu na chuva. 
Olhar brilhante, orvalhado. 
 
Olho maior que a barriga. 
Aquele que põe comida no prato em 
quantia superior ao que se vai comer. 
 
Onça parda. 
Onça parda. 
 
Onceiro. 
Cão caçador de onça. 
 
Opa!. 
Atenção! Parou! 
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Orelha de gamela. 
Por fora do assunto ou de um grupo em 
questão. 
 
Orelha de pau. 
Cogumelo em forma de orelha fixos 
aos troncos de madeira. 
 
Orelha de plantar cebola. 
Pessoa suja, de má higiene corporal. 
 
Orelhar. 
Pegar, apoderar-se com violência. 
 
Ornar. 
Decorar, harmonizar. 
 
Os mamá. 
Os seios, mamilos, tetas, peitos. 
 
Os quartos. 
As nádegas. 
 
Ouriçado. 
Arrepiado, inquieto, alvoroçado. 
 
Ouvido torto. 
Alguém que entende às avessas. 
 
Ovo da casca mole. 
Algo ou alguém sensível, muito frágil. 
 
Oxalá. 
Tomara, querendo Deus. 
 
 

P 
P. F.. 
Prato feito 
 
P. G.. 
Peixe grande, pessoa influente. 
 
Pachorra. 
Adoentado, com mau estar. 
 
Pacoera. 

Goela. 
 
Pagão. 
Indomado, chucro ou alguém 
encarregado de pagar uma conta. 
 
Pagar pra ver. 
Tirar a prova assumindo riscos. 
 
Pagar sapo. 
Pagar um sapo para alguém, falar 
desaforo para alguém. 
 
Pai dégua. 
Grande, majestoso, soberbo. 
 
Pai do mato. 
Alguém com aparência assustadora, 
caboclo desleixado. 
 
Paieiro. 
Palheiro, cigarro de palha. 
 
Paiol. 
Depósito de milho. 
 
Pajear. 
Vigiar, espreitar, cuidar. 
 
Palanque. 
Esteio para prender animais. 
 
Palerma. 
Bobo, inocente, sem iniciativa. 
 
Palhada. 
Roça de plantios subsequentes. 
 
Palhetada. 
Tentativa, lance, rodada. 
 
Palhoça. 
Casa ou rancho coberto com palha. 
 
Palitozado. 
Ave empenada, pessoa bem trajada. 
 
Palmatória do mundo. 
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Assumir responsabilidades excessivas. 
 
Pamonha. 
Alguém sem coragem, sem iniciativa, 
medroso. 
 
Pampa. 
Cavalo malhado. 
 
Pampeiro. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Panariz. 
Panarício, furúnculo proveniente de 
inflamação do osso. 
 
Panca. 
Exibição, metidez, alavanca. 
 
Pancoso. 
Vaidoso. 
 
Pandu. 
estômago, ventre. 
 
Pangaré. 
Cavalo comum. 
 
Pangola. 
Bobo, inocente, sem iniciativa. 
 
Panhar. 
Comprar, adquirir. 
 
Panhar milho. 
Apanhar milho verde já granado. 
 
Pano de bunda. 
Pertences. 
 
Pano pras mangas. 
Sérias consequências. 
 
Pantola. 
Bobo, simplório. 
 
Pantuvido. 
Bofetão abaixo da orelha. 

 
Papagaiada. 
Micagem, trapalhada. 
 
Papagaio. 
Arraia de papel, pipa, nota promissória. 
 
Papel queimado. 
Pessoa casada. 
 
Papiata. 
Micagem, trapalhada, asneira. 
 
Papilote. 
Piparote, batida estilingada com a 
extremidade do dedo. 
 
Papo. 
Bócio, acromegalia da tireóide. 
 
Papo de anjo. 
Balão, bexiga inflável. 
 
Papo furado. 
Conversa sem credibilidade, conversa 
fiada. 
 
Papudo. 
Fanfarrão, arrogante. 
 
Paquete. 
Período Menstrual. 
 
Para raio. 
Para raios, pinico 
 
Parado. 
Desempregado. 
 
Paragem. 
Região, área, ponto. 
 
Parangolé. 
Regra, verdade em detalhes sobre um 
assunto. 
 
Parecendo seroto. 
Diferente, transformado, melhorado. 
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Parede barreada. 
Parede feita com barrotes e barro 
amassado. 
 
Parede de pau a pique. 
Parede somente de barrotes. 
 
Partir pra outra. 
Desistir de uma opção e tentar algo 
diferente. 
 
Pasmo. 
Boquiaberto, atônito. 
 
Passa fome. 
Cão vira lata. 
 
Passa quato. 
Passa-quatro, bobo, simplório. 
 
Passar a casca. 
Superar, vencer, ficar em vantagem. 
 
Passar a mão. 
Pegar, apanhar, apoderar. 
 
Passar a pipoca. 
Abater a tiro de arma de fogo. 
 
Passar a pitonba. 
Abater a tiro de arma de fogo. 
 
Passar a taca. 
Bater. 
 
Passar carreira. 
Expulsar, afugentar. 
 
Passar chamada. 
Falar desaforo, responder rudemente. 
 
Passar comprido. 
Passar velozmente. 
 
Passar de liso. 
Passar em branco, sem provocar efeito 
algum. 

 
Passar do lado dos baixeiros. 
Sair-se mal. 
 
Passar manta. 
Passar a perna, provocar prejuízo. 
 
Passar mel. 
Tapear. 
 
Passar mel nos beiços. 
Seduzir, atrair, enganar. 
 
Passar o bico. 
Assediar, seduzir. 
 
Passar o burráio. 
Passar o borralho, atirar contra algo ou 
alguém, abater a tiro. 
 
Passar o chicote. 
Bater. 
 
Passar o cipó. 
Bater, impor castigo físico. 
 
Passar o couro. 
Bater. 
 
Passar o pé. 
Concluir, passar o rodo. 
 
Passar o pé adiante da mão. 
Extrapolar, ir além do normal, procurar 
o que não existe. 
 
Passar pança. 
Chegar ao fim do eito antes que o 
parceiro companheiro. 
 
Passar por uma melhora. 
Fazer algo de bom. 
 
Passar um aperta pé. 
Escorraçar, expulsar de súbito. 
 
Passar um pedaço. 
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Dar um tempo, esperar por um certo 
período. 
 
Passar um pito. 
Repreender, advertir com veemência. 
 
Passarinha. 
Pâncreas de um animal. 
 
Passarinheiro. 
Animal de montaria arisco, ligeiro e de 
comportamento instável. 
 
Passarinho fofo. 
Pessoa gorda ou de físico desfigurado. 
 
Pastorar. 
Apascentar, conduzir, proteger um 
rebanho. 
 
Pataca. 
Dinheiro, moeda. 
 
Pataquada. 
Atrapalhada, palhaçada, atitude 
patética. 
 
Patavina. 
Nada, coisa nenhuma. 
 
Patifaria. 
Má ação, mau comportamento, 
trapalhada, disparate. 
 
Patrona. 
Bornal de couro. 
 
Pau a pau. 
Em situação de igualdade. 
 
Pau a pique. 
Estrutura de madeira comum de uma 
parede. 
 
Pau amarelo. 
Árvore de tronco longo e coberto de pó. 
 
Pau d'água. 

Pinguço, beberrão, alcoólatra. 
 
Pau de conversa. 
Poste de fio de telégrafo. 
 
Pau de dar em doido. 
Coisa muito resistente, ou de difícil 
trato. 
 
Pau de fogo. 
Arma de fogo. 
 
Pau de sebo. 
Algo muito escorregadio, mastro ungido 
para dificultar a escala sobre o mesmo. 
 
Pau mandado. 
Agente sob ordem de um terceiro, 
garoto de recado, subordinado. 
 
Pau que nasce torto não tem jeito 
morre torto. 
Incorrigível, impossível de mudar. 
 
Pau rodado. 
Experiente, resistente, calejado. 
 
Pau veio. 
Pau velho, coisa decadente, 
degradada. 
 
Pavonado. 
Extravagantemente vestido, com trajes 
exuberantes. 
 
Pé. 
Motivo, causa, base. 
 
Pé d'água. 
Chuva muito forte 
 
Pé de anjo. 
Pé grande e mal cuidado. 
 
Pé de boi. 
Algo ou alguém muito útil, usado em 
muitas situações e circunstâncias. 
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Pé de cabra. 
Alavanca com uma das extremidades 
fendida. 
 
Pé de chumbo. 
Pessoa lenta ou motorista que acelera 
atabalhoadamente. 
 
Pé de coelho. 
Amuleto, mascote, objeto 
supostamente atrativo para a boa sorte. 
 
Pé de galinha. 
Marcas de expressão ao redor dos 
olhos, capim com forma semelhante a 
um pé de galinha. 
 
Pé de galinha não mata pinto. 
Os traumas do que cuida são menores 
que os benefícios. 
 
Pé de gancho. 
Algum pretendente para casamento. 
 
Pé de garrafa. 
Entidade imaginária em forma de 
homem que existe na floresta. 
 
Pé de guerra. 
Briga, tensão, violência. 
 
Pé de guia. 
Posição de um boi de carro. 
 
Pé de igualdade. 
Sem vantagem para quaisquer partes. 
 
Pé de macaco. 
Azarão, sem sorte. 
 
Pé de meia. 
Patrimônio, recurso, reserva 
patrimonial. 
 
Pé de moleque. 
Doce de amendoim. 
 
Pé de pato. 

Pessoa com os pés voltado para os 
lados. 
 
Pé de pau. 
Árvore. 
 
Pé de tode. 
Pé sujo, pé encardido. 
 
Pé de vento. 
Vento forte e súbito. 
 
Pé frio. 
Sem sorte, azarado. 
 
Pé na cova. 
Situação grave na saúde de uma 
pessoa, abono oferecido para  alguém 
não se aposentar. 
 
Pé quente. 
Pessoa com sorte, que traz sorte. 
 
Pé rapado. 
Pobre, desprovido de recursos 
financeiros. 
 
Pear o galo. 
Cair, prostrar sob o efeito de álcool, 
cair de bêbado. 
 
Pebado. 
Cansado, sentindo-se mal. 
 
Pedaço de gente. 
Pessoa pequena, bebê. 
 
Pedal. 
Pedal para girar a roda de fiar. 
 
Pedir o pinico. 
Pedir ajuda, gritar por socorro. 
 
Pedir pinga. 
Quando um cavalo se apóia apenas 
nas patas traseiras. 
 
Pedir rédea. 
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Pedir passagem, querendo avançar. 
 
Pedra de diamante. 
Diamante com peso superior a um 
quilate. 
 
Pedra no sapato. 
Algo ou alguém inconveniente, 
desagradável, perigoso. 
 
Pedrar. 
Endurecer, formar caroço semelhante a 
pedras. 
 
Pedrês. 
Chuviscado, carijó. 
 
Pega pra capar. 
Acontecimento tenso e intenso. 
 
Pega priquito. 
Pega periquito, comida mal feita. 
 
Pega!. 
Voz de ataque para o cachorro. 
 
Pegar. 
Tracionar, puxar, de uma junta de bois. 
 
Pegar a reta. 
Fugir, sair, escapar, desaparecer. 
 
Pegar alguém na terra de feijão. 
Pegar de surpresa, abordar alguém 
desprevenido. 
 
Pegar cria. 
Emprenhar. 
 
Pegar frango. 
Enganar-se, abordar a pessoa errada. 
 
Pegar na iapa. 
Pegar no limite, quase escapar. 
 
Pegar no pé. 
Perseguir, marcar insistentemente. 
 

Pegar no pulo. 
Pegarem flagrante, de surpresa 
 
Pegar o bonde andando. 
Participar de um processo que já se 
encontra em andamento. 
 
Pegar o boné. 
Desistir por estar decepcionado. 
 
Pegar o caminho dos porcos. 
Seguir o mau caminho. 
 
Pegar o touro a unha. 
Lutar bravamente e com recursos 
reduzidos. 
 
Pegar pra cristo. 
Punir como solução para todos os 
males. 
 
Pegar um tatu. 
Sofrer uma queda leve e breve. 
 
Pego no laço. 
Improvisado, aleatório, sem padrão. 
 
Peia. 
Amarra das patas de um animal, surra 
severa. 
 
Peitoral. 
Faixa para prender a arreata. 
 
Peixe grande. 
Personagens importantes em um 
episódio. 
 
Peixeira. 
Faca grande. 
 
Pela hora da morte. 
Em condições desfavoráveis, muito 
difícil, muito caro. 
 
Pelar de medo. 
Sentir muito medo, ficar aterrorizado. 
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Pelas tampa. 
No limite da tolerância. 
 
Pelego. 
Forro para o arreio. 
 
Pelo beiço de uma pulga. 
Por muito pouco. 
 
Pelo fino. 
Saudável, de pelo ou pele bonita. 
 
Pelo peixe que é o molho está pra lá de 
bom. 
Pelas circunstancias o que já se tem é 
mais que suficiente. 
 
Pelo rangir do carro sabe-se a carga 
que leva. 
Interpretação circunstanciada. 
 
Peloco. 
Coisa feia, repugnante, mal feito. 
 
Pelota. 
Esferas de barro seco para usar no 
bodoque ou estilingue. 
 
Pendenga. 
Disputa, peleja. 
 
Pender. 
Tender, acenar para uma direção, 
indicar um lado. 
 
Penerar. 
Planar, estabilizar, flutuar no ar. 
 
Pensa estar fazendo uma bicha, e está 
fazendo uma bicheira. 
Fazer algo de ruim, acreditando que 
está fazendo um bem. 
 
Pensando na morte da bezerra. 
Com o pensamento distante. 
 
Pensando na vaca morta. 
Com o pensamento distante. 

 
Pensando que todo dia é dia santo. 
Achando que o bem bom nunca acaba. 
 
Penso. 
Desnivelado, torto, fora de esquadro. 
 
Pente de macaco. 
Fruto da jangada em forma de ouriço. 
 
Pepino. 
Problema, complicação. 
 
Pepita. 
Pedaço, pedra, exemplar de ouro ou 
prata. 
 
Peraí!. 
Expressão de ameaça iminente. 
 
Perau. 
Terreno muito acidentado. 
 
Percisão. 
Necessidade. 
 
Perdendo a cria. 
Desesperado, aflito, incontrolável. 
 
Perder a bola. 
Ansioso, com excesso de sensibilidade. 
 
Perder a cria. 
Ansioso, com excesso de sensibilidade. 
 
Perder a esportiva. 
Perder a graça, embaraçar-se, apelar 
para a ignorância. 
 
Perder as estribeiras. 
Explodir-se em fúria. 
 
Perder até o caminho de casa.. 
Perder feio 
 
Perder o pulo. 
Perder uma oportunidade, dar um 
golpe errado, situação inesperada. 
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Pereba. 
Coisa de má qualidade ou em mau 
estado, ferimento, ferida. 
 
Pericritante. 
Complicado, confuso, sem solução 
momentânea. 
 
Peripécia. 
Dificuldades, dissabores. 
 
Perna de alicate. 
Pernas finas e tortas. 
 
Perna de moça. 
Árvore de tronco longo e coberto de pó. 
 
Pernas bambas. 
Abalado, sem equilíbrio, fraco. 
 
Perrengue. 
Adoentado, com mal estar, desavença. 
 
Pesado. 
Sem sorte, azarado. 
 
Pesadona. 
Em avançado estado de gravidez. 
 
Pescoção. 
Golpe, sopapo. 
 
Pescoço de garrafa. 
Pessoa de pescoço longo e fino. 
 
Pescotapa. 
Soco, golpe, tapa, murro. 
 
Peste de secar. 
Sablose, deficiência mineral no gado 
bovino. 
 
Pesteado. 
Adoentado, com mal estar. 
 
Petecar. 
Desarrumar. 

 
Peteco. 
Bagunça, desordem, discórdia. 
 
Peteleco. 
Batida estilingada com a extremidade 
do dedo, soco. 
 
Petiço. 
Poltro. 
 
Piaba. 
Golpe, sopapo, tabefe, surra, peixe 
pequeno. 
 
Piador. 
Tornozelos. 
 
Pialo. 
Golpear jogando ao chão usando uma 
corda. 
 
Piar fino. 
Humilhar-se, sofrer muita pressão. 
 
Piau. 
Porco ou peixe malhado. 
 
Picaço. 
Cavalo de raça. 
 
Picada. 
Estrada precária em vegetação 
fechada. 
 
Pichorra. 
Mal estar, mau humor, égua pangaré. 
 
Picó. 
Sem cauda, sem parte da cauda. 
 
Picorote. 
Agulha ou torres de rocha. 
 
Picuá. 
Caniço de guardar diamante. 
 
Picumã. 



 
 117

Fuligem. 
 
Pidão. 
Aquele que pede. 
 
Pifar. 
Acabar, parar de funcionar, morrer. 
 
Pigarro. 
Trava de madeira fixa no cabeçalho do 
carro de bois. 
 
Pila. 
Dinheiro. 
 
Pilão. 
Local de colocar o cereal para ser 
beneficiado. 
 
Pilar o arroz. 
Polir o arroz já sem a casca grossa. 
 
Pilera. 
Pilhéria, casos bizarros e/ou não 
verídicos. 
 
Pilungo. 
Peão comum, porrete. 
 
Pindaíba. 
Madeira lisa, bosque úmido, pessoa 
sem dinheiro. 
 
Pindoba. 
Pescador fajuto, cachorro vira-lata. 
 
Pingo. 
Cavalo de raça. 
 
Pinguancha. 
Égua. 
 
Pinguço. 
Beberrão, alcoólatra. 
 
Pingueira. 
Vazamento de líquido, goteira. 
 

Pinguela. 
Tronco de madeira usado como 
passarela. 
 
Pinguelo. 
Aro protetor do gatilho de uma arma de 
fogo. 
 
Pinhé. 
Pinhéu, ave de rapina que se alimenta 
de carrapato, pessoa insistente. 
 
Pinhola. 
Chicote longo. 
 
Pinicão. 
Beliscão, aperto contra a pele de 
alguém usando os dedos em forma de 
pinça, beliscão. 
 
Pinicar. 
Beliscar, comichar. 
 
Piniqueira. 
Sarna, coceira. 
 
Pinote. 
Salto, saída repentina, fuga rápida. 
 
Pinta braba. 
Pessoa perigosa, safada, suspeita. 
 
Pintada. 
Onça pintada. 
 
Pintar e bordar. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Pintar o diabo. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Pintar o sete. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Pintar os canecos. 
Abusar, exagerar, maltratar. 
 
Piolhenta. 
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Cabeça. 
 
Piolho de carro. 
Alguém que gosta de se enpencar num 
carro. 
 
Pipa. 
Barril de madeira, arraia de papel, 
papagaio. 
 
Piparote. 
Piparote, batida estilingada com a 
extremidade do dedo. 
 
Piquete. 
Pasto pequeno. 
 
Pira. 
Coceira, sarna. 
 
Pirambeira. 
Desnível acentuado de um terreno. 
 
Pirangueiro. 
Canoeiro, ribeirinho. 
 
Piraquara. 
Canoeiro, ribeirinho. 
 
Piriricão. 
Dança com interrupções para recitação 
de versos. 
 
Piriricar. 
Picotar. 
 
Pirosca. 
Coisa indefinida, insignificante, 
desprezível, incomodo, estorvo. 
 
Piruá. 
Grão de milho de pipoca que não 
explodiu. 
 
Piruleta. 
Pirueta, cambalhota. 
 
Pisa. 

Surra. 
 
Pisadeira. 
Pesadelo, pedal de um tear. 
 
Pisadura. 
Ferimento no lombo de um animal de 
montaria. 
 
Pisando em ovos. 
Cuidadosamente, com parcimônia. 
 
Pisar. 
Marcar presença, aparecer. 
 
Pisar miúdo. 
Acelerar, apressar, afobar. 
 
Pisar na moela. 
Passar por cima, pisotear. 
 
Piscuila. 
Não atrativo ou de conduta duvidosa, 
imperfeito. 
 
Piseiro. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Pisoar. 
Pisoar, compactar, comprimir. 
 
Pispiar. 
Principiar, iniciar, principiar. 
 
Pitaca. 
Égua. 
 
Pitador. 
Fumante. 
 
Pitanga. 
Fruto silvestre semelhante à acerola. 
 
Pitar. 
Fervura de substância pastosa ou 
efervescência de material em estado 
de fermentação. 
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Pitar o bazé. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Pitar o fumo. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Pitimbado. 
Danificado, desfigurado, amarrotado. 
 
Pititinho. 
Pequeno, miúdo, criança nova. 
 
Pito. 
Cavalo comum, advertência enérgica. 
 
Pito velho. 
Cavalo velho comum. 
 
Pitoco. 
Sem rabo. 
 
Pitomba. 
Fruto silvestre, projétil de arma de fogo, 
algo improvável, impossível (uma 
pitomba). 
 
Piu. 
Piado ou protesto. 
 
Piula contra. 
Pílula usada para os males relativos a 
desclimatização brusca (estopor). 
 
Pixaim. 
Cabelo duro, encaracolado, variedade 
de porco com pêlos enrolados. 
 
Pixeca. 
Negro, semelhante ao piche. 
 
Pixote. 
Fracote, inexperiente. 
 
Pixuca. 
Fumo caseiro. 
 
Plantar o coqueiro. 
Cair espetacularmente. 

 
Plasta. 
Ninho de larva. 
 
Pó de arroz. 
Talco para fins cosméticos, ou pessoas 
de cor muito clara. 
 
Podar. 
Ultrapassar, superar. 
 
Podendo cortar que não sai uma gota 
de sangue. 
Pálido, atônito, trêmulo. 
 
Podendo enfiar o dedo no olho. 
Muito escuro. 
 
Podendo jogar truco na camisa. 
Em alta velocidade, correndo muito 
veloz. 
 
Podendo por tijolo na camisa. 
Em alta velocidade, correndo muito 
veloz. 
 
Podre de rico. 
Muito rico 
 
Polaina. 
Cano da bota. 
 
Polaque. 
Cincerro, sino, badalo. 
 
Poleiro. 
Árvore ou estrutura suspensa para 
abrigar aves domésticas. 
 
Pombear. 
Vigiar, espreitar sem ser notado. 
 
Pongó. 
Bobo, simplório. 
 
Pongoló. 
Bobo, simplório. 
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Ponta de rua. 
Casa de tolerância. 
 
Ponteiro. 
Peão que vai à frente da boiada. 
 
Por a barba de molho. 
Estar cauteloso em relação a um perigo 
à vista. 
 
Por a boca no mundo. 
Pronunciar, revelar com alarde. 
 
Por a mão na consciência. 
Refletir, pensar com calma, 
reconsiderar uma situação. 
 
Por a mão no fogo. 
Confiar cegamente. 
 
Por a viola no saco. 
Desistir. 
 
Por água no feijão. 
Reforçar o quantitativo de uma 
refeição. 
 
Pôr alguém no chinelo. 
Vencer com facilidade. 
 
Por areia. 
Danificar, prejudicar, arruinar. 
 
Por as cartas na mesa. 
Falar e agir francamente, 
ostensivamente, diretamente, sem 
rodeios. 
 
Por assunto. 
Prestar atenção. 
 
Por baixo que só barriga de cobra. 
Em situação humilhante. 
 
Por baixo que só barrigueira. 
Em situação humilhante. 
 
Por cabresto. 

Dominar, controlar. 
 
Por caraminhola na cabeça de alguém. 
Influenciar alguém com comentários 
negativos ou maliciosos. 
 
Por causa de um torresmo perde-se um 
capado. 
Algo insignificante pode levar a coisa 
grave. 
 
Por chapéu de touro em alguém. 
Trair alguém. 
 
Por farinha. 
Dar crédito, levar em conta. 
 
Por fora que só asa de tacho. 
Por fora do assunto ou de um grupo em 
questão. 
 
Por fóra que só orelha de gamela. 
Por fora do assunto ou de um grupo em 
questão. 
 
Por fora que só rodia de pote. 
Por fora do assunto ou de um grupo em 
questão. 
 
Por frente. 
Levar à força, levar por frente, sob 
ameaça. 
 
Por gosto ruim. 
Por malicia onde não deve, 
maledicência injusta. 
 
Por iporte. 
Por hipótese, suposição, hipótese, faz 
de conta. 
 
Por mal dos pecados. 
Para piorar o que já estava ruim. 
 
Por minhoca na cabeça de alguém. 
Fazer sugestões maldosas, dar más 
idéias. 
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Por na conta do Abreu. 
Por na cota do Abreu se ele não pagar 
nem eu, calote. 
 
Por no prego. 
Penhorar. 
 
Por nos eixos. 
Acertar, normalizar. 
 
Por o nome de alguém na boca do 
sapo. 
Rogar praga, desejar o mal para 
alguém. 
 
Por o pé na estrada. 
Sair, partir. 
 
Por olho gordo. 
Cobiçar, invejar. 
 
Por olho morto. 
Cobiçar, invejar. 
 
Por os pingos nos ís. 
Esclarecer, definir os méritos ou 
culpas. 
 
Por pra aquietar. 
Desistir, parar, fazer parar. 
 
Por reparo. 
Censurar, condenar, por malícia. 
 
Por terra. 
Atrapalhar os planos de alguém, 
arruinar uma situação promissora. 
 
Por um ovo na cabeça do muerão. 
Por um ovo na cabeça do mourão, 
simpatia para parar de chover. 
 
Porção. 
Quantitativo atribuído a algo em grande 
escala, muito. 
 
Porco. 

Negligente, sem habilidade, sem 
higiene. 
 
Porfia. 
Competição, multiplicação no 
crescimento de uma planta. 
 
Porongo. 
Cabaça pronta para armazenar líquido. 
 
Porqueira. 
Migalha, coisa ruim, coisa sem valor. 
 
Porre. 
Bêbado, embriagado. 
 
Portador. 
Algo ou alguém que transporta um 
objeto ou uma mensagem. 
 
Positivo. 
Arrogante, atrevido, excessivamente 
franco. 
 
Poste. 
Pilares secundários de uma cerca de 
arame. 
 
Posudo. 
Metido, arrogante, ridículo. 
 
Potoca. 
Casos bizarros e/ou não verídico, 
conversa informal. 
 
Potranca. 
Égua nova. 
 
Potrão. 
Poltrão, cavalo em má forma física. 
 
Potreiro. 
Pasto grande. 
 
Poucas e boas. 
Repertório de impropérios. 
 
Pouco custa. 
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Iminente, pronto para agir. 
 
Pra burro. 
Muito. 
 
Pra danar. 
Muito, em demasia, frequente. 
 
Pra dar com pau. 
Bastante, muito. 
 
Pra diabo. 
Muito, em demais, frequente. 
 
Pra frente. 
Ousado, saliente, atrevido. 
 
Pra frente que atrás vem gente. 
Avançar! 
 
Pra frente que só cangalha de jegue. 
Ousado, saliente, atrevido. 
 
Pra frente que só carga de jegue. 
Ousado, saliente, atrevido. 
 
Pra matar de chapéu. 
Muito, em demais, frequente. 
 
Pra minréis. 
Muito, em demasia, frequente. 
 
Pra mode. 
Com uma finalidade definida. 
 
Pra pegar de chapéu. 
Bastante, em grande quantidade. 
 
Pranchear. 
Cair sobre uma das costelas. 
 
Prantar o coqueiro. 
Cair espetacularmente. 
 
Prasta. 
Emplasto, curativo, bandagem, ninho 
de larva. 
 

Preço salgado. 
Preço alto. 
 
Prefiro tratar de um jegue a pão do que 
você a feijão. 
Referindo-se a pessoa que come 
demasiadamente. 
 
Pregado. 
Exaurido, com defeito, sem ação. 
 
Pregar a chibata. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar a guasca. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar a madeira. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar a mão. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar a mutamba. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar a pinhola. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar a porrada. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar a ripa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar a vara. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar o aço. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar o braço. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o couro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o ferro. 
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Agir com rigor, executar com precisão. 
 
Pregar o fumo. 
Agir com rigor, executar com precisão. 
 
Pregar o maio. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o murro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o rei. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Pregar o soco. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o tabefe. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregar o tapa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Pregos. 
Ferragem que prendem as chapas nos 
carros de bois. 
 
Prenda. 
Moça bonita. 
 
Presepada. 
Atrapalhada, palhaçada, atitude 
patética. 
 
Prestimoso. 
Solícito, solidário, cooperativo, valioso, 
pronto para servir, agradável. 
 
Prevalecer. 
Aproveitar-se, usar como desculpa 
para certas atitudes. 
 
Pricura. 
Pergunta, questão. 
 
Prifia. 
Porfia, competição, multiplicação no 
crescimento de uma planta. 

 
Prisco. 
Salto. 
 
Prizunho. 
Casco dos animais, unhas grandes. 
 
Procurar a rodia onde quebrou o pote. 
Atribuir a autoria de algo ao seu 
verdadeiro autor. 
 
Procurar chifre em cabeça de égua. 
Fazer algo improdutivo, ou 
desnecessário. 
 
Procurar o que não perdeu. 
Procurar confusão, complicação. 
 
Procurar piolho em cabeça de cobra. 
Fazer algo improdutivo, ou 
desnecessário. 
 
Procurar sarna para se coçar. 
Aventurar em situações de risco 
desnecessário. 
 
Prometer taca. 
Balançar a mão em sinal de bater em 
alguém. 
 
Pros parentes todos. 
Exageradamente bastante. 
 
Prosa. 
Conversa, pessoa falante, eloquente, 
tagarela. 
 
Provar do próprio veneno. 
Sofrer das consequências que se 
impunha a outrem. 
 
Pua. 
Ferramenta fazer furos de pequeno 
diâmetro. 
 
Puçá. 
Tela com arco em forma de coador 
para capturar peixes ou insetos. 
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Puir. 
Transformar pó, desgastar, espezinhar. 
 
Pula moita. 
Veado, homem afeminado, frosô. 
 
Pulador. 
Passador pelo lado superior de uma 
cerca, local onde pode-se transpor uma 
cerca sem porteira. 
 
Pular a cerca. 
Praticar adultério. 
 
Pular cordão. 
Dançar marcha de carnaval de mãos 
dadas. 
 
Pular longe. 
Negar veementemente, não aceitar em 
hipótese alguma, resistir 
irredutivelmente. 
 
Pular que só pipoca. 
Agir apressadamente. 
 
Purgante de jalapa. 
Laxante, pessoa enjoada. 
 
Purmei. 
Pelo meio, metade, meia carga. 
 
Pustema. 
Furúnculo. 
 
Putriqueira. 
Imundície, material podre. 
 
Puxa!. 
Expressão de surpresa ou lamento. 
 
Puxadinho. 
Anexo, ligado. 
 
Puxar. 
Provocar a drenagem de um tumor ou 
furúnculo. 

 
Puxar a brasa para minha sardinha. 
Favorecer o meu interesse. 
 
Puxar a brasa para sua sardinha. 
Favorecer o seu interesse. 
 
Puxar a faca. 
Sacar a faca, lançar mão da faca. 
 
Puxar o carro. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Puxar o facão. 
Sacar o facão, lançar mão do facão. 
 
Puxar o revólver. 
Sacar o revólver, lançar mão do 
revólver. 
 
Puxar o saco. 
Bajular, defender incondicionalmente. 
 
Puxar o tapete. 
Sabotar algo ou alguém com o intuito 
de provocar um dano. 
 
 

Q 
Quá. 
Expressão de negação, dúvida ou 
desprezo. 
 
Quadrado. 
Rude, atrasado, tolo. 
 
Qualidade. 
Espécie, variedade, tipo, característica. 
 
Qualquer dê cá uma palha. 
Motivo banal, motivo irrelevante, 
mínimo. 
 
Qualquer paixão me diverte. 
Indiferença, prontidão para enfrentar 
quaisquer circunstâncias. 
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Quando a barba do vizinho arde, a 
gente põe a própria barba de molho. 
Precaução, pôr no lugar do outro. 
 
Quando a esmola é muito grande, até o 
santo desconfia. 
Algo que é muito bom prá ser verdade. 
 
Quando amanhecer cedo. 
Oportunamente, quando for possível. 
 
Quando as coisas vão mal o urubu de 
baixo borra o de cima. 
Uma extrema situação de má sorte. 
 
Quando eu pensei que não. 
Inesperadamente, de forma iminente, 
de surpresa. 
 
Quando menos esperava. 
Acontecimento inesperado, surpresa, 
imprevisto. 
 
Quando não mata, aleija. 
Algo letal, danoso, perigoso. 
 
Quando o gato sai, os ratos sobem na 
mesa.. 
Na ausência de autoridade os 
comandados extrapolam suas 
prerrogativas. 
 
Quando tira um pé do chão, o cupim já 
comeu o outro. 
Lento, vagaroso. 
 
Quando um não quer dois não brigam. 
Só há briga se mais de um quiserem. 
 
Quando vir a barba do vizinho ardendo, 
ponha a própria barba de molho. 
Agir preventivamente. 
 
Quanto maior o pau maior o tombo. 
Quando o 'poderoso' fracassa, o 
impacto é grande. 
 

Quanto mais baixa mais a bunda 
aparece. 
Quanto mais se explica, mais 
embaraçado fica. 
 
Quanto mais reza, mais assombração 
aparece. 
Por mais que se esforce, às vezes não 
é o suficiente. 
 
Quarador. 
Banca para curtir as roupas que estão 
sendo lavadas. 
 
Quarenta e quatro. 
Carabina de grosso calibre, pé grande. 
 
Quarta-feira. 
Retardado, fraco de juízo. 
 
Quartear. 
Diminuir, tornar mais esparso. 
 
Quase nada. 
Posses ou pertences insignificantes. 
 
Que não cresce mais. 
Muito grande. 
 
Que nem. 
Igual, semelhante, parecido. 
 
Que só veno!. 
Que só vendo, inacreditável, bastante, 
verdadeiramente. 
 
Quebra de milho. 
Pistolagem ou colheita de milho 
maduro. 
 
Quebrado. 
Em más condições financeiras. 
 
Quebrado que só arroz de terceira. 
Em más condições financeiras. 
 
Quebrante. 
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Quebranto, mal estar supostamente 
causado por influência negativa 
proveniente de outra pessoa. 
 
Quebrar a cara. 
Sair-se mal, fracassar, ficar 
desapontado. 
 
Quebrar cascalho. 
Deslocar, revolver, fazer uma pré-
seleção de um cascalho a ser 
explorado. 
 
Quebrar das carnes. 
Fraquejar, desistir. 
 
Quebrar graveto na cabeça de alguém. 
Fazer comentário tendencioso 
geralmente com má intenção. 
 
Quebrar milho. 
Apanhar milho granado e seco, colher 
o milho, prestar serviço de pistoleiro. 
 
Quebrar o braço à direita ou à 
esquerda. 
Virar à direita ou à esquerda. 
 
Quebrar o machado. 
Recusar o convite para uma dança. 
 
Quebrar o pau. 
Reagir de forma exagerada. 
 
Quebrar o pito. 
Sair-se mal, fracassar, ficar 
desapontado. 
 
Quebrar os pratos. 
Desentender-se, brigar, romper 
relações. 
 
Quebrar um galho. 
Ajuda significativa, importante solução 
para um problema. 
 
Quefazer. 

Afazeres, obrigações, atribuições, 
afazeres. 
 
Queimada. 
Campo renovado (atingido) pela 
queima de sua vegetação seca. 
 
Queimado. 
Cavalo de cor escura. 
 
Queimar. 
Magoar-se, usar fora de propósito, 
arruinar, porção de cascalho explorado 
na qual não se encontrou nenhum 
elemento de valor. 
 
Queimar a roça. 
Atear fogo na área de mata derrubada 
depois de seca. 
 
Queimar campo. 
Mentir, queimar uma área de pasto. 
 
Queimar o cabo do facão. 
Liberar gases por flatulência. 
 
Queimar o filme de alguém. 
Atrapalhar, por a perder. 
 
Queimar o sabuco. 
Queimar o sabugo, enfurecer, apelar 
para a ignorância, ficar nervoso. 
 
Queimar querosene. 
Namorar até tarde da noite à luz de 
lamparina. 
 
Queimor. 
Queimação no estômago, azia. 
 
Queira Deus!. 
Que Deus permita. 
 
Queixada. 
Porco do mato que repica a arcada 
dentária produzindo som em forma de 
estalos. 
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Queixo duro. 
Teimoso, rebelde, incorrigível. 
 
Queixume. 
Reclamação, lamento. 
 
Quejero. 
Queijeiro, mal educado, sem polidez. 
 
Quem chega primeiro bebe água limpa. 
Aquele que chega primeiro tem 
oportunidades avantajadas, tem 
melhores opções. 
 
Quem come quente come cru. 
Quem age com ansiedade não aprecia 
direito. 
 
Quem corre cansa quem não corre 
alcança. 
Quem persevera alcança mesmo sem 
correr atabalhoadamente. 
 
Quem manda melhor faz, vai na frente 
ou vou atrás. 
Resposta aos imperativos ou mandões. 
 
Quem não arrisca não petisca. 
Aquele que não arrisca não tem chance 
de ganhar. 
 
Quem não chora não mama. 
Falsa idéia de conseguir algum 
sucesso. 
 
Quem nasceu pra lagartixa nunca 
chega a jacaré. 
Vocação para o simplório, pobre, baixa 
auto-estima, sem visão. 
 
Quem passar por último fecha a porta. 
Alguém no futuro se encarrega de 
resolver o problema. 
 
Quem pode garra na barba do bode e 
sacode. 
Referência a alguém que está em 
vantagem. 

 
Quem quebra galho é macaco gordo e 
ventania. 
Não vou ajudar mesmo. 
 
Quem quer anda, quem não quer, 
manda.. 
O interessado é que deve procurar 
atender seus interesses. 
 
Quem quer pegar passarinho não grita 
'choooo'!. 
Deve-se agradar a quem quer 
conquistar. 
 
Quem ri por último ri melhor. 
Ganhar a guerra é mais importante que 
ganhar uma batalha. 
 
Quem tem boca vai a Roma. 
A comunicação é algo muito 
importante. 
 
Quem tem dó de angu não cria 
cachorro. 
As escolhas causam consequências. 
 
Quem tem olho fundo chora primeiro. 
O fraco cai primeiro. 
 
Quem tem pressa come cru. 
A pressa é inimiga perfeição. 
 
Quem tem rabo de palha não passa 
perto de fogo. 
Alguém que é alvo de crítica não deve 
se aventurar em criticar outro alguém. 
 
Quem tem telhados de vidro não atira 
pedras no do vizinho. 
Quem tem culpa no cartório não apela 
pra justiça. 
 
Quentar sol. 
Tomar banho de sol. 
 
Quentura. 
Calor. 
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Quer moleza? Vai empurrar bêbado na 
ladeira. 
O que se diz para quem não quer se 
esforçar. 
 
Quer moleza? Vai tomar sopa de 
minhoca. 
O que se diz para quem não quer se 
esforçar. 
 
Quer vai querendo pega o pé e vai 
roendo. 
Resposta desprezível aos imperativos 
ou mandões. 
 
Quiba. 
Grande. 
 
Quibebe. 
Molho caldeado de mandioca. 
 
Quiçaça. 
Vegetação densa e emaranhada. 
 
Quizumba. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
 

R 
Rabeira. 
Parte traseira, de carona, ou sob a 
influência de terceiros. 
 
Rabejar. 
Aparar a vassoura do rabo do gado. 
 
Rabiar. 
Posicionar, estacionar fazendo uma 
curva severa, aparecer bruscamente. 
 
Rabicho. 
Companhia indesejada, faixa para 
prender uma arreata. 
 
Rabicó. 
Sem cauda, sem parte da cauda. 

 
Rabinha. 
Pequena caçarola. 
 
Rabo branco. 
Veado campeiro, homem afeminado. 
 
Rabo de galo. 
Coquetel, mesclado de bebidas. 
 
Rabo de osso. 
Pequena cobra jararaca com a ponta 
do rabo branco. 
 
Rabo de palha. 
Companhia indesejada. 
 
Rabo de saia. 
Companhia do sexo feminino. 
 
Rabo de tatu. 
Chibada, chicote. 
 
Rabuco. 
Sem cauda, sem parte da cauda. 
 
Raçar. 
Processo de apuração de uma 
determinada linhagem de animal: aves 
poedeiras, vacas leiteiras... 
 
Racha peito. 
Fumo forte, cigarro de fumo forte. 
 
Rachar a pipoca. 
Abater a tiro de arma de fogo. 
 
Rádia. 
Estação transmissora de rádio. 
 
Radiar. 
Mandar notícias via rádio. 
 
Raiar. 
Interpelar, esbravejar, brilhar (Sol). 
 
Raiar do dia. 
Alvorecer. 



 
 129

 
Raimundo e todo mundo. 
Todos. 
 
Raizeiro. 
Curandeiro com reza, remédio de 
plantas e simpatias. 
 
Rala bucho. 
Forró, dança coletiva. 
 
Ralear. 
Sair, fugir, afastar-se, ir-se embora. 
 
Ralear o pé. 
Sair, fugir, afastar-se, ir-se embora. 
 
Ranca toco. 
Arranca toco, forte, grosseiro, rude. 
 
Rancando os cabelos da cabeça. 
Preocupado, desesperado. 
 
Rancar a faca. 
Sacar uma faca, lançar mão de uma 
faca. 
 
Rancar a roupa. 
Despir-se. 
 
Rancar feijão. 
Arrancar as ramas do feijão com os 
grãos já maduros. 
 
Rancar fogo. 
Rejeitar com veemência, não agradar 
de algo ou alguém. 
 
Rancar o couro. 
Explorar, cobrar acima do valor normal. 
 
Rancar o facão. 
Sacar de um facão, lançar mão de um 
facão. 
 
Rancar o revólver. 
Sacar de um revólver, lançar mão de 
um revólver. 

 
Rancho. 
Palhoça de duas águas. 
 
Rango. 
Refeição, comida, alimento comum. 
 
Ranheta. 
Intrigante, irritante, briguento, zangado. 
 
Rapa do tacho. 
Última unidade, última porção, caçula. 
 
Rapapé. 
Cerimônia no trato com visitas. 
 
Rapar o pé. 
Sair, fugir, afastar-se, ir-se embora. 
 
Rasgão. 
Sulco, vala, rego. 
 
Rasgar elogios. 
Favorecer, lisonjear com exagero. 
 
Rasgar seda. 
Favorecer, lisonjear com exagero. 
 
Raspa!. 
Ordem para sair, fugir, afastar, ir-se 
embora. 
 
Raspadeira. 
Escova para o pelo de animais. 
 
Rastar. 
Mobilidade do bebê antes de caminhar. 
 
Rastar bagaço. 
Esbravejar, vangloriar-se em vão. 
 
Rastar papo. 
Esbravejar, vangloriar-se em vão. 
 
Rastoio. 
Restoio, sobras de alimento, rejeitos de 
uma seleção, restos. 
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Rato de igreja. 
Ladrão. 
 
Rebanada. 
Ameaça súbita de ataque, arremessar 
a traseira com violência, bater com a 
cauda, dar respostas ríspidas. 
 
Rebenta peito. 
Fumo forte, cigarro de fumo forte. 
 
Reboco. 
Massa composta de fezes de bovinos 
com barro branco para o acabamento 
em paredes e fogões de barro. 
 
Rebojo. 
Redemoinho d'água, sugador d'água. 
 
Reboliço. 
Reboliço,desordem, agitação, alvoroço. 
 
Rebordosa. 
Embaraço, dificuldade, aperto, mico. 
 
Rebuçado. 
Prenda oculta em um leilão. 
 
Rebuçar. 
Cobrir, agasalhar, embrulhar. 
 
Rebuliço. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Recabém. 
Tábua transversal traseira da mesa de 
um carro de bois. 
 
Recria. 
Repetida criação do mesmo gado e 
com reprodutores diferentes. 
 
Rédea. 
Rédeas, cordas presas ao queixo do 
animal para manejá-lo. 
 
Redém. 

Redenho, véu de gordura das vísceras 
de animais. 
 
Redomão. 
Cavalo intocável, selvagem. 
 
Redondeza. 
Arredores, região. 
 
Refrega. 
Briga, luta corporal, disputa. 
 
Refrescar. 
Surtir algum efeito positivo. 
 
Refugador. 
Propriedade de um animal que se 
esquiva bruscamente. 
 
Refugão. 
Refugo brusco de um animal de 
montaria. 
 
Refugo. 
Algo rejeitado, esquiva súbita de um 
animal. 
 
Regateiro. 
Característica de coisa alvoroçada, 
agitada, vibrante. 
 
Regatiriça. 
Assanhamento, euforia, entusiasmo. 
 
Rego. 
Sulco para direcionar uma corrente de 
água para um local definido. 
 
Regra. 
Período menstrual. 
 
Rejume. 
Regime especial alimentar. 
 
Rela bucho. 
Baile, forró. 
 
Relaxo. 
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Imoralidade, pouca vergonha. 
 
Rema. 
Toxina de um alimento. 
 
Remanchar. 
Aproximar furtivamente, ficar em volta 
sem ser direto. 
 
Remanchear. 
Aproximar furtivamente, ficar em volta 
sem ser direto. 
 
Remar contra a maré. 
Fazer as coisas da forma mais difícil 
possível. 
 
Rematar. 
Comprar em leilão. 
 
Remedar. 
Imitar em forma de deboche. 
 
Remela. 
Lágrima coagulada. 
 
Remelexo. 
Rodeios e rapa-pés sem uma 
conclusão. 
 
Remoer. 
Ruminar. 
 
Renitente. 
Irritante. 
 
Renquem. 
Em má condição, mal, funcionando 
precariamente. 
 
Rente. 
Junto, presente. 
 
Reparar. 
Censurar, observar. 
 
Repelão. 
Interpelante, exigente, desaprovador. 

 
Repelir. 
Interpelar, corrigir. 
 
Repique. 
Toque entrecortado de um berrante. 
 
Repostar. 
Respostar, responder uma 
correspondência. 
 
Repuxar. 
Contrair, franzir, estender e contrair 
com irregularidade. 
 
Rescender. 
Empestear de mau cheiro, evaporar, 
espalhar. 
 
Resfriado. 
Área sombria coberta por árvores e 
vegetação perene. 
 
Resguardo. 
Quarentena pós-parto, repouso. 
 
Resmungar. 
Falar em tom de lamento, balbuciar. 
 
Resolver. 
Curar um tumor por drenagem ou 
dissipando seu conteúdo. 
 
Respondão. 
Desbocado, mal educado, rebelde. 
 
Responsa. 
Pessoa com dom de adivinhação, 
premonição ou revelação. 
 
Respostar. 
Responder uma correspondência. 
 
Ressabiado. 
Desconfiado, relutante, inseguro. 
 
Ressaco. 
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Campestre, porção de campo dentro da 
mata. 
 
Ressecar. 
Sofrer de prisão de ventre. 
 
Restinga. 
Pequena porção de mata virgem ou 
capoeira, sobras de desmatamento. 
 
Restoio. 
Grupo de coisas com tamanho menor 
que o padrão, rejeitos, sobras. 
 
Resumir. 
Extinguir, concluir, liquidar, terminar. 
 
Resumir um garimpo. 
Finalizar a exploração de um garimpo. 
 
Retaco. 
Robusto de pequena estatura. 
 
Retame. 
Bloqueio de própolis em uma colméia. 
 
Retireiro. 
Responsável por uma unidade 
secundária de uma fazenda. 
 
Reza Braba. 
Praguejamento, maldição. 
 
Ribar os caixotes. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Ribitar. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Ribitar a tanga. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Rico ri à toa. 
Alegria vem do bolso, senso comum 
sobra a vida dos ricos. 
 
Ridicar. 
Negar de forma mesquinha. 

 
Rilia. 
Arrelia, encrenca, provocação, 
perturbação, discórdia. 
 
Rinchar. 
Relinchar, tiritar de frio. 
 
Rinchar de frio. 
Tiritar, tremer de frio, bater queixo de 
frio. 
 
Rindo à toa. 
Alegre, eufórico, contente. 
 
Rindo pras paredes. 
Alegre, eufórico, contente. 
 
Ripa. 
Madeiramento fino para compor a 
cobertura de uma casa. 
 
Ripar a lenha. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripar a madeira. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripar a mutamba. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripar o cacete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripar o pau. 
Partir para a ação, atacar abertamente. 
 
Ripar o porrete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripar o sarrafo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Ripunar. 
Repugnar, sentir enjôo, repugnar, 
fartar-se. 
 
Risão. 
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Bobo, simplório. 
 
Riscado. 
Regra, verdade em detalhes. 
 
Riscar fósforo. 
Bufado característico dos felinos. 
 
Riscar os cascos. 
Ação de certos animais como 
escavando o chão marcando território. 
 
Riscar os guampos. 
Ação de certos animais como 
escavando um barranco marcando 
território. 
 
Roçar o mato. 
Cortar com foice e facão a vegetação 
rasteira de um mato. 
 
Roda. 
Parte circular que gira tracionando o 
fuso de fiação. 
 
Rodar. 
Cair, queda de um cavalo com o 
cavaleiro. 
 
Rodear. 
Cercar, encurralar. 
 
Rodeiros. 
Par de rodas do carro de bois. 
 
Roendo. 
Mantendo-se com dificuldade em uma 
atividade. 
 
Roendo beira de pinico. 
Em situação de penúria, na miséria. 
 
Roer a corda. 
Falhar num compromisso. 
 
Roer a embira. 
Falhar num compromisso. 
 

Rolar de achar bom. 
Achar graça, dar gargalhada, agradar 
de algo. 
 
Rolar de rir. 
Rir bastante e descontroladamente. 
 
Roliço. 
Em forma de bastão, cheio, inflado. 
 
Rolista. 
Falsário, inescrupuloso, incorreto nos 
seus compromissos, mentiroso. 
 
Rompança. 
Ousadia, arrogância. 
 
Rompante. 
Vigor ao falar, exagero nas colocações 
verbais, atitude arrogante. 
 
Romper. 
Avançar em caminhada, progredir ou 
cortar relações com alguém. 
 
Romper da aurora. 
Alvorecer. 
 
Roncoi. 
Roncolho, animal com um só testículo. 
 
Roscói. 
Forró, dança coletiva. 
 
Roseta. 
Parte incisiva do flagelo para instigar 
um animal de montaria. 
 
Rosetar. 
Explorar, operar na capacidade 
máxima. 
 
Rosio. 
Cor avermelhada de cavalo. 
 
Rossi. 
Marca de arma de fogo. 
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Rotar. 
Arrotar desaforos, esbravejar, vociferar. 
 
Rotar choco. 
Arrotar com o estômago ácido, refluxo 
gástrico. 
 
Roupa de veludo ou bunda de fora. 
Tudo ou nada. 
 
Rubacão. 
Baião de dois, arroz e feijão cozidos 
juntos. 
 
Rudiar. 
Rodear, circular o arroz na peneira 
para separar o polido dos demais. 
 
Ruduleiro. 
Carrapato grande. 
 
Ruduvu. 
Randevour, casa de encontro, 
prostíbulo. 
 
Rufar. 
Bater com violência, jogar longe. 
 
Rufar a lenha. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar a mão. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar a mutmba. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o braço. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o cacete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o maio. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o murro. 
Agir, bater, atacar. 

 
Rufar o pau. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o pé. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o porrete. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufar o sarrafo. 
Agir, bater, atacar. 
 
Rufiar. 
Provocar, excitar. 
 
Ruma. 
Um amontoado com elevado e 
diversificado número de coisas. 
 
Rumar a lenha. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar a mão. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar a mutamba. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar a mutmba. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar a pua. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar a vara. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o braço. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o cacete. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o maio. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o murro. 
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Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o pau. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o pé. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o porrete. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rumar o sarrafo. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Rusga. 
Briga, entrevero, desavença, 
animosidade. 
 
Russo. 
Sério, difícil, complicado, desfavorável, 
tenebroso, cavalo branco. 
 
Rustir. 
Desgastar, sovar. 
 
 

S 
Saber o mato que lenha. 
Conhecer os limites de atuação. 
 
Saber quanto mede do calcanhar ao 
cotovelo. 
Vivenciar uma realidade severa. 
 
Sabucar. 
Favorecer, lisonjear. 
 
Sacatrapo. 
Peão comum, pessoa desqualificada. 
 
Saci-Pererê. 
Moleque imaginário de uma perna só, 
pessoa que fuma muito. 
 
Sacudida. 
Forte, robusta. 
 

Sacudido. 
Forte, robusto. 
 
Safanão. 
Solavanco, arranco, chacoalhada. 
 
Sai de mim!. 
Deixe-me em paz. 
 
Sai dessa!. 
Mude de atitude, resolva, tome um 
rumo. 
 
Sai desse corpo que não lhe pertence!. 
Dispensar com desaforo. 
 
Sai do espeto, cai na brasa. 
Sem saída. 
 
Saição. 
Desmaio. 
 
Saído. 
Saliente, oferecido. 
 
Saindo dos cueiros. 
Muito jovem. 
 
Saindo dos panos. 
Muito jovem. 
 
Saiote. 
Espécie de saia transparente para ser 
usada por baixo do vestido ou saia. 
 
Sair dos lados dos baixeiros. 
Sair-se mal. 
 
Sair na testa. 
Apelar para a ignorância, agredir, 
responder de forma agressiva. 
 
Sair vendendo azeite. 
Atordoado, irado, apressado, 
assustado. 
 
Saiu no vento perdeu o acento. 
A fila anda, foi considerado desistente. 
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Salgado. 
Caro, de preço elevado. 
 
Saliente. 
Aquele que se expõe em demasia. 
 
Salvar ao menos do saco a embira. 
Não ficar de mãos abanando. 
 
Sambanga. 
Bobo, simplório. 
 
Sangria desatada. 
Emergência, coisa inadiável. 
 
Santo de casa não faz milagre. 
O íntimo não é valorizado. 
 
Sapear. 
Observar indiscretamente, dar palpite 
inoportuno. 
 
Sapeca. 
Peralta, fogoso, punição corporal, 
açoite. 
 
Sapeca negrinho. 
Cobertor de baixa qualidade, que 
provoca irritação na pele. 
 
Sapecar. 
Assar, maquiar, executar. 
 
Sapecar a madeira. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar a mão. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar a porrada. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar a pua. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sapecar a ripa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 

 
Sapecar o borraio. 
Atirar, executar a tiro. 
 
Sapecar o braço. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o couro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o maio. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o murro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o soco. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o tabefe. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapecar o tapa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sapinha. 
Estomatite. 
 
Sapirocado. 
Sarnento, bexiguento, perebento. 
 
Sapituca. 
Desmaio, convulsão. 
 
Saracutiar. 
Vagar, vadiar. 
 
Sarado. 
Maciço, denso, resistente. 
 
Sarar. 
Completar, harmonizar, tornar denso e 
homogêneo, avantajado. 
 
Sarará. 
Ruivo, de olhos claros. 
 
Sarda. 
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Mancha avermelhada na pele, ruiva, 
ruivo. 
 
Sarí. 
Sarilho, carretilha para puxar água de 
uma cisterna. 
 
Sarna baiana quanto mais coça mais 
dana. 
Coceira muito forte, prurido intenso. 
 
Saroba. 
Vegetação espessa, cabelos mal 
cuidados. 
 
Sarobado. 
Volumoso, inclinado, ouriçado. 
 
Saruê. 
Variedade de gambá 
 
Saruga. 
Urticária provocada pelo contato com 
certos vegetais ou micróbios. 
 
Se a carapuça serviu, faça bom uso 
dela.. 
Confirmação de uma acusação indireta. 
 
Se amarrar. 
Casar, relacionar, ser atraído por algo 
ou alguém. 
 
Se arranca. 
Procure outra alternativa, sai fora. 
 
Se Deus não mandar o contrário. 
Certeza, otimismo. 
 
Se Deus quiser. 
Certeza, otimismo. 
 
Se doer. 
Compadecer, tomar as dores de outra 
pessoa. 
 
Se espicha!. 

Ordem para sair, fugir, afastar, ir-se 
embora. 
 
Se espichar. 
Sair rapidamente, fugir, sumir. 
 
Se estrepar. 
dar mal. 
 
Se ferrar. 
Dar-se mal, tomar prejuízo. 
 
Se mandar. 
Sair, fugir, afastar, ir-se embora. 
 
Se maomé não vai a montanha, a 
montanha vai a maomé. 
Alguém não interessado se empenha 
mais que o próprio favorecido. 
 
Se mordendo. 
Aflito de desejo ou inveja. 
 
Se pirulitar. 
Fugir, evadir-se. 
 
Se roendo. 
Aflito de desejo ou inveja. 
 
Sebo nas canelas!. 
Corre! Fora! 
 
Seboso. 
Sem higiene, descuidado. 
 
Seca poço. 
Cobertor de baixa qualidade, que se 
desfaz na primeira lavada. 
 
Secar. 
Torcer contra, desejar o mal. 
 
Secar o bagaço. 
Morrer, ir a óbito. 
 
Secar o dente. 
Morrer à míngua de recursos, ficar sem 
assistência, ser castigado até a morte. 
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Secura. 
Sede. 
 
Sedeca. 
Desmaio, convulsão. 
 
Segurando cabra pra bode mamar. 
Fazendo papel de colaborador 
involuntário de uma ação nociva. 
 
Seguro. 
Sovina, avarento. 
 
Seja como for. 
Incondicionalmente. 
 
Sem ação. 
Sem educação, sem boas maneiras. 
 
Sem eira nem beira. 
Desprovido de recursos materiais, sem 
requinte estrutural. 
 
Sem essa!. 
Desista, elimine esse argumento. 
 
Sem expediente. 
Sem disposição. 
 
Sem graça. 
Envergonhado, embaraçado. 
 
Sem lado de chegar. 
De abordagem difícil ou de difícil trato. 
 
Sem meias palavras. 
Direto e franco. 
 
Sem palpite. 
Sem apetite. 
 
Sem papas na língua. 
Sem cuidado com as palavras. 
 
Sem pé sem cabeça. 
Sem pé e sem cabeça, sem sentido. 
 

Sem prazo. 
Sem tempo. 
 
Sem seca. 
Simples, sem exigências especiais, 
planta que não exige muitos tratos. 
 
Sem tempo de coçar uma pulga. 
Muito ocupado, assoberbado de 
tarefas. 
 
Semear nas covas. 
Por as sementes dentro das covas 
abertas. 
 
Sem-graceza. 
Desapontamento, decepção, rudez. 
 
Senguê. 
Vegetação espessa. 
 
Sentar a cara. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar a chibata. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar a guasca. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar a madeira. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar a mão. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar a mutamba. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar a pinhola. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar a porrada. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar a pua. 
Atacar, agir, proceder. 
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Sentar a ripa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar a vara. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Sentar no colo. 
Repreender, advertir com veemência. 
 
Sentar o braço. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o cacete. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o couro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o ferro. 
Agir com rigor, executar com precisão. 
 
Sentar o fumo. 
Agir com rigor, executar com precisão. 
 
Sentar o maio. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o murro. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o pau. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o pé. 
Sair, partir. 
 
Sentar o pé na bunda. 
Dispensar com desaforo. 
 
Sentar o pé no mundo. 
Evadir-se, ir embora. 
 
Sentar o porrete. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o rei. 
Atacar, agir, proceder. 
 

Sentar o sarrafo. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o soco. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o tabefe. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar o tapa. 
Atacar, executar, agredir, destruir. 
 
Sentar os peito. 
Atacar, agir, proceder. 
 
Ser dono do próprio nariz. 
Ser autônomo, ser responsável pelos 
próprios atos. 
 
Serelepe. 
Inquieto, peralta, ativo, atuante. 
 
Serenar. 
Chover levemente, acalmar, 
harmonizar. 
 
Serigoga. 
Seriema. 
 
Serra. 
Prato excessivamente cheio, grande 
relevo. 
 
Serventia. 
Utilidade, valor. 
 
Serviçama. 
Bem feitorias. 
 
Sestrar. 
Ofender-se, reagir com ênfase. 
 
Sestro. 
Cacoete, gesto involuntário, tique. 
 
Sestroso. 
Rebelde, arisco, perigoso, bardoso. 
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Sete léguas. 
Botas de borracha. 
 
Seva. 
Local onde se joga comida para atrair a 
caça ou o peixe. 
 
Sevar. 
Tratar um animal com um alimento 
saudável num período que precede ao 
abate, ou condicionar animais 
silvestres a comer em um determinado 
lugar. 
 
Sião. 
Arreio de um estribo só para cavalgar 
assentado. 
 
Sicuri. 
Sucuri, mangueira, tubo de embira para 
drenar massa de mandioca. 
 
Siligristido. 
Assanhado, intrometido, oferecido. 
 
Simpatia. 
Gestos simbólicos supostamente com a 
finalidade de conseguir algum 
resultado. 
 
Simples. 
Alguém com estilo de vida simples, 
puro, ingênuo. 
 
Simprão. 
Alguém com estilo de vida simples, 
puro, ingênuo. 
 
Sinuca de bico. 
Problema insolúvel, estar acuado. 
 
Sinuelo. 
Animal manso com polaque (cincerro) 
para guiar os demais. 
 
Sipiar. 
Escorregar, derrapar, deslizar. 
 

Siribolo. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Siricutico. 
Desmaio, convulsão. 
 
Sirigola. 
Argola que se coloca no nariz de um 
animal doméstico. 
 
Sistemático. 
Algo ou alguém de temperamento 
severo, ríspido em suas reações. 
 
Situação russa. 
Situação sem saída, insolubilidade. 
 
Só o milho. 
Bom, excelente. 
 
Só o ouro. 
Bom, excelente. 
 
Só passando por cima do meu cadáver. 
Rejeição total. 
 
Só tem gogó. 
Fanfarrão, arrogante. 
 
Só viu o cheiro. 
Exclusão total de um evento. 
 
Sobrar. 
Ficar fora de algo, ser excluído, ser 
rejeitado. 
 
Sobrar que só Zé Pedro na batucada. 
Ficar fora de algo, ser excluído, ser 
rejeitado. 
 
Sobreano. 
Animal com idade acima de um ano. 
 
Sobrechincha. 
Faixa extra para auxiliar na fixação da 
arreata. 
 
Soca. 
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Sobras de uma ceia, seleção, ou 
colheita. 
 
Socar o arroz. 
Bater o arroz em um pilão para 
remover-lhe as cascas. 
 
Sofete. 
Faixa para se segurar no ato da 
montaria. 
 
Sofrer igual a mãe de ouriço caixeiro no 
momento parto. 
Expressão referente a um sofrimento 
atroz. 
 
Sofrer que só subaco de aleijado. 
Expressão referente a um sofrimento 
atroz. 
 
Sol da perna comprida. 
Chuva. 
 
Sol de rachar. 
Sol muito quente. 
 
Sol de rebentar manona. 
Sol muito quente. 
 
Solapa. 
Toca, esconderijo, na barranca de um 
rio, ou ausência de base de 
sustentação em uma estrutura, boca 
grande. 
 
Soltar as feras. 
Partir para a ação ou reação, atacar 
abertamente. 
 
Soltar fogo pelas ventas. 
Irar-se, enfurecer. 
 
Soltar os cachorros. 
Partir para a ação ou reação, atacar 
abertamente. 
 
Soltar traque na farofa. 

Arruinar uma situação, estragar um 
ambiente, destruir uma relação. 
 
Soltar vento. 
Liberar gases do ventre. 
 
Solto que só azeitona na boca de 
banguelo. 
Livre, sem lugar fixo. 
 
Somar. 
Dar importância. 
 
Sombra. 
Local no curso de água onde acontece 
uma seleção natural de cascalho 
propenso à ocorrência de diamantes. 
 
Sombra e água fresca. 
Mordomia. 
 
Sombra seca. 
Assombração, alma penada, fantasma. 
 
Sombrinha de sapo. 
Cogumelo em forma de sombrinha 
aberta. 
 
Sonda de garimpo. 
Vergalhão de metal longo e pontiagudo 
para verificar o que há num subsolo. 
 
Sondar um garimpo. 
Pesquisar, fazer prospecção, examinar 
com sonda. 
 
Songa monga. 
Bobo, sonso, sem noção da realidade. 
 
Sono pesado. 
Sono profundo 
 
Sopa de minhoca. 
Moleza. 
 
Sopeira. 
Espingarda de munição pela boca do 
cano. 
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Soprador. 
Esteira que pressiona a água corrente 
para forçar a remoção da terra que 
cobre o cascalho em um trabalho de 
garimpagem. 
 
Soprar. 
Ruído emitido por um animal quando 
está assustado ou amedrontado. 
 
Sova. 
Surra, castigo corporal. 
 
Sovela. 
Chifres agudos, espeto de furar couro. 
 
Suador. 
Parte estofada inferior de um arreio. 
 
Suar feito tampa de panela velha. 
Suar com abundância. 
 
Subaco de serra. 
Sovaco de serra, encontro em um 
estreitamento de paredões de serra 
 
Subiano mazuca. 
Assoviando mazuca, facilmente, sem 
muito esforço, tranquilo. 
 
Subiano modinha. 
Assoviando modinha, fácil, 
tranquilamente, sem muito esforço. 
 
Subir a serra. 
Esbravejar, enfurecer. 
 
Subir igual a leite no fogo. 
Prosperar rapidamente. 
 
Suçarana. 
Suçuarana, onça parda. 
 
Sujar a barra. 
Arruinar uma situação, estragar um 
ambiente, destruir uma relação. 
 

Sujeita. 
Forma neutra de se referir a uma 
mulher. 
 
Sujeito. 
Forma neutra de se referir a um 
homem. 
 
Sujigar. 
Oprimir, dominar, reprimir. 
 
Sujo. 
Área onde não se combateu as ervas 
daninhas. 
 
Sujo que só pau de galinheiro. 
Sem moral, sem crédito, mal visto. 
 
Sumburá. 
Sexto de taquara. 
 
Sumir no oco da imbaúva. 
Esconder-se cuidadosamente. 
 
Sumisso. 
Desaparecimento, fim. 
 
Sumiu na curtura. 
Sumiu na cultura, saiu rapidamente, de 
repente, foi-se para muito longe. 
 
Sumo. 
Essência da seiva de um vegetal ou de 
uma fruta. 
 
Sungar. 
Assungar, erguer, fazer subir. 
 
Super bacana. 
Muito agradável. 
 
Supimpa. 
Característica de algo ou alguém 
grande, competente, determinado, 
compenetrado, entusiasmado, forte, 
bom. 
 
Supitar. 
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Inflar por motivo de fervura ou 
fermentação, tornar-se espumoso. 
 
Sura. 
Galinha sem rabo ou algo cortado bem 
curto. 
 
Surra. 
Castigo corporal, açoite. 
 
Surrado. 
Gasto, desgastado, coisa muito usada. 
 
Surrão. 
Saca de couro cru, estômago de 
alguém com muita gula. 
 
Suruca. 
Algo sem rabo, de rabo curto, ou 
unidade superior de um jogo de 
peneiras de garimpo. 
 
Surupembar. 
Sair em disparada, fugir retirar-se. 
 
Sururu. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Sustentado. 
Alimentado, sem estar com fome. 
 
Sustentar. 
Manter uma posição, uma palavra 
empenhada, tentear, garantir. 
 
Suverter. 
Subverter, desaparecer, sair rápido, 
sumir, cair na farra. 
 
 

T 
Tá com a macaca. 
Estar de mau humor. 
 
Tá com nada. 
Ruim, sem atratividade, fraco, 
insignificante, desprezível. 

 
Tá com o esprito da Gerarda!. 
Estar com o espírito da Geralda: 
expressão de surpresa. 
 
Tá falando comigo ou com o meu 
imbigo. 
Pergunta em forma de desafio, ironia, 
ameaça, "fala com a minha mão". 
 
Tá no aço. 
Estar dominado, sem saída. 
 
Tá no papo. 
Estar dominado, sem saída. 
 
Tá no sal. 
Estar dominado, sem saída. 
 
Tá podendo. 
Estar bem financeiramente ou tendo 
sucesso em alguma área. 
 
Tá pra mim!. 
Chegou a minha vez, situação 
totalmente a meu favor. 
 
Taboa. 
Vegetação aquática emersa. 
 
Tacha. 
Tacho raso grande para secar massa 
ou apurar líquido, pequeno prego. 
 
Tafuiar. 
Enfiar, introduzir. 
 
Tafuiar no oco da taboca. 
Desaparecer, sair rápido, sumir. 
 
Taião. 
Parte considerável de um terreno. 
 
Taiar. 
Coalhar, tornar-se sólido a ponto de se 
tirar fatias (talhas) de uma substância. 
 
Taioba. 
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Pessoa boba, sonsa, sem noção da 
realidade, ou um tipo de cará 
semelhante ao mangarito. 
 
Taipa. 
Paredão de rocha natural ou tipo de 
parede de casa. 
 
Tal e qual. 
Igual, idêntico. 
 
Tala do pescoço. 
Tendão lateral do pescoço. 
 
Talo. 
Cauda de um animal. 
 
Taludo. 
Forte, robusto. 
 
També. 
Itaimbé, grande paredão de rocha. 
 
Tamoiero. 
Corda grossa de couro pertencente a 
tralha de carro de bois. 
 
Tampar em cima. 
Perseguir freneticamente em uma curta 
distância. 
 
Tampinha. 
Pessoa de baixa estatura, baixinho. 
 
Tampo. 
Pedaço, parte. 
 
Tanto faz a tampa como o balaio. 
Coisa de igual valor, indiferente. 
 
Tanto o pote vai à fonte que um dia 
volta quebrado. 
Mais cedo ou mais tarde, algo de 
errado acontece. 
 
Tanza. 
Bobo, simplório. 
 

Tapa. 
Pequena placa de sola para limitar o 
campo de visão de um semovente. 
 
Tapar as covas. 
Cobrir com terra as sementes dentro 
das covas. 
 
Tapera. 
Casa abandonada. 
 
Taquara. 
Lasca fina de madeira ou de taboca. 
 
Tareco. 
Quinquilharias, coisas sem definição 
específicas. 
 
Tarimba. 
Experiência, talento, habilidade. 
 
Tarracado. 
Atarracado, robusto, de baixa estatura. 
 
Tarracar. 
Atarracar, agarrar, atracar, envolver. 
 
Tascar um beijo. 
Dar um beijo 
 
Tato. 
Cuidado, zelo, habilidade. 
 
Tatuzeiro. 
Cão caçador de tatu. 
 
Tauro. 
Marca de revólver. 
 
Tchau e bença. 
Tchau e bênção, fim da história, perda 
total. 
 
Tear. 
Máquina de tecer. 
 
Teimoso que só carrapato no couro de 
anta. 
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Teimoso, endurecido, incorrigível. 
 
Telefone sem fio. 
Fofoqueiro, mexeriqueiro, linguarudo. 
 
Tempo do carrancismo. 
Tempos de violência autoritarismo 
barbarismo cangaço. 
 
Tempo do onça. 
Antigo, fora de moda. 
 
Tempo do ronca. 
Antigo, fora de moda. 
 
Tempo do zagaio. 
Tempo das zagaias, tempos remotos. 
 
Tempo quente. 
Briga, tenção, violência. 
 
Temporão. 
Fora do período normal. 
 
Tendepá. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Tentar sentar cachorro em banco. 
Querer algo impossível ou fazer algo 
em vão. 
 
Tentear. 
Sustentar, conter, manter. 
 
Ter bala na agulha. 
Ter poder, ter dinheiro. 
 
Ter café no bule. 
Estar podendo, estar bem 
financeiramente. 
 
Ter com sobra. 
Ter bastante, abundantemente. 
 
Ter de sobra. 
Ter bastante, abundantemente. 
 
Ter o umbigo enterrado em certo lugar. 

Manter-se em um mesmo lugar através 
dos tempos. 
 
Ter peso específico. 
Não depender muito de outros para 
agir. 
 
Ter um membro esquecido. 
Ter um membro afetado por paralisia. 
 
Ter um sapo enterrado nas 
proximidades. 
Trazer má sorte, condenar ao mal, 
amaldiçoar. 
 
Ter uma cabeça de jegue enterrada 
nas proximidades. 
Trazer má sorte ou futuro ruim (seca, 
peste, praga...) para um lugar. 
 
Ter vergonha na cara. 
Ter pudor, moral e ética. 
 
Teretetê, caixinha de fosque.. 
Teretetê, caixa de fósforo, conversa 
infundada, insistência exagerada. 
 
Terno de animais. 
Porção de animais. 
 
Testa de amolar facão. 
Testa estufada e avantajada. 
 
Tetéia. 
Coisa bonita, cobiçada, lua. 
 
Teúda e manteúda. 
Mulher mantida por alguém geralmente 
em uma relação marital ilícita. 
 
Teve medo já serve. 
Valorização de um ato de respeito. 
 
Ticaca. 
Quinquilharias, coisas inominadas, 
tranqueira. 
 
Tifú. 
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Negro, pessoa ou coisa de cor negra. 
 
Tilango. 
Trapo, roupa em mau estado de 
conservação. 
 
Timba. 
Negro, pessoa ou coisa de cor negra. 
 
Tim-tim por tim-tim. 
Minuciosamente e na totalidade. 
 
Tingir. 
Colorir linhas para fazer tecidos. 
 
Tinindo. 
Bom, positivo, excelente. 
 
Tinindo e zunindo. 
Bom, positivo, excelente. 
 
Tino. 
Conhecimento, entendimento, dom, 
experiência. 
 
Tipão. 
Indivíduo importante, personagem 
marcante. 
 
Tipo. 
Indivíduo, personagem. 
 
Tipóia. 
Apoio para um membro machucado, 
suporte para acomodar um bebê. 
 
Tiradeira. 
Corda reforçada de couro cru para 
compor um cambão. 
 
Tirado do oco da taboca. 
Danificado, desfigurado, amarrotado. 
 
Tirador de esprito. 
Tirador de espírito, trabalho de 
desobsessão. 
 
Tirante. 

Tiradeira longa. 
 
Tirar. 
Copiar, levar para tratar da saúde. 
 
Tirar a aleluia. 
Abater, derrotar, estrear, batizar, 
quebrar um tabu. 
 
Tirar a barriga da miséria. 
Empanturrar-se, comer a vontade. 
 
Tirar a égua da chuva se não o arreio 
apodrece. 
Desistir. 
 
Tirar a orelha. 
Matar, assassinar, eliminar alguém. 
 
Tirar as cócegas. 
Adestrar, preparar geralmente através 
de castigo. 
 
Tirar bicho. 
Tirar bicho de pé, pisar nos 
calcanhares de quem caminha à frente. 
 
Tirar da boca. 
Privar-se de algo para beneficiar outro 
alguém. 
 
Tirar de cabeça. 
Orientar alguém para que mude de 
opinião, fazer alguém mudar os planos. 
 
Tirar de idéia. 
Convencer alguém a mudar de opinião. 
 
Tirar esmola. 
Fazer várias visitas aos parentes e 
vizinhos num mesmo dia. 
 
Tirar farinha. 
Intrometer, protestar, intervir, tirar 
vantagem, participar. 
 
Tirar leite de pedra. 
Conseguir o impossível. 
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Tirar o cabresto. 
Liberar, desistir, demitir. 
 
Tirar o cavalo da chuva. 
Desistir, jogar a toalha. 
 
Tirar o choco. 
Provocar mudança drástica, imergir a 
ave na água fria. 
 
Tirar o orvalho do queixo. 
Quebrar o jejum, fazer uma boquinha. 
 
Tirar o pé da lama. 
Conseguir meios para um fim 
proveitoso, prosperar, funcionar. 
 
Tirar o pé do atoleiro. 
Safar-se de uma situação 
desconfortável, refazer-se, recuperar. 
 
Tire o seu sorriso do caminho pra eu 
passar com minha dor. 
Súplica para que seja condolente com 
alguém que padece. 
 
Tiriça. 
Icterícia, derramamento biliar 
provocando amarelamento no 
organismo humano, disfunção 
hepática. 
 
Tirinete. 
Baile, forró. 
 
Tiririca. 
De mau humor, irritado,irado. 
 
Tisguenta. 
Magricela, adoentada. 
 
Tísico. 
Adoentado, com mal estar, tuberculoso. 
 
Titica. 
Coisa imunda, coco, coisa suja. 
 

Titiu. 
Cachorrinho órfão ou de muita estima. 
 
Tiziu. 
Negro, pessoa ou coisa de cor negra. 
 
To fotografado!. 
Em má situação, arruinado. 
 
To ti lendo!. 
Estou observando atentamente e com 
censura. 
 
To tirando uma  linha.. 
Observar de cima a baixo. 
 
Tocador. 
Músico instrumentista. 
 
Tocar. 
Latido de cachorro enquanto persegue 
a caça. 
 
Tocar de roda. 
Girar, rodopiar. 
 
Tocar o buzungão. 
Chorar, gemendo alto. 
 
Tocar questã. 
Tocar questão, disputa jurídica. 
 
Toco de amarrar jegue. 
Pessoa de baixa estatura, baixinho. 
 
Toda vida. 
Intenso, duradouro, muito. 
 
Todo fofo. 
Orgulhoso, contente. 
 
Todo santo dia. 
Todos os dias infalivelmente. 
 
Toldo. 
Cobertura do carro de bois. 
 
Tolé. 
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Bobo, sem noção da realidade. 
 
Toleba. 
Bobo, sem noção da realidade. 
 
Tolete. 
Pedaços de ramas para fazer mudas, 
olhaduras. 
 
Tolobeu. 
Bobo, sem noção da realidade. 
 
Tolomeu. 
Bobo, sem noção da realidade. 
 
Toma lá dá cá. 
Pagamento à vista. 
 
Toma lá jacaré que a lagoa já secou. 
Diz-se de algo atrativo e favorável que 
deixou de existir. 
 
Tomar na cabeça. 
Levar prejuízo, dar-se mal. 
 
Tomar pé. 
Compreender uma realidade com 
detalhes, alcançar o fundo de uma 
superfície coberta por água. 
 
Tomar porre. 
Esbanjar-se, servir-se à vontade. 
 
Tomar sopa. 
Atrever-se, ousar, desafiar. 
 
Tomar um chá de cadeira. 
Espera excessivamente longa. 
 
Tomar um chá de sumiço. 
Desaparecer. 
 
Tomar um esporro. 
Tomar uma bronca. 
 
Tomar um pito. 
Ser repreendido com rigor. 
 

Tomar um rumo. 
Decidir, tomar uma atitude. 
 
Tomar uma cantada. 
Receber um galanteio maldoso, 
receber uma proposta indecente. 
 
Tombar. 
Ser derrotado. 
 
Tombo. 
Caminhão caçamba, queda, prejuízo. 
 
Tomou papudo!. 
Ganhou o que merece, se ferrou. 
 
Topado. 
Em grande escala, frequente, muitas 
vezes. 
 
Topar. 
Encontrar. 
 
Tope. 
Desnível, declive elevado, degrau no 
solo. 
 
Topeira. 
Bobo, sem noção da realidade. 
 
Topetado. 
Muito cheio, acima da medida. 
 
Topetudo. 
Arrogante, atrevido, deselegante. 
 
Toquinho de bater sola. 
Pessoa de baixa estatura, baixinho. 
 
Torda. 
Tolda, cobertura, capota, barraca, 
salão de festa improvisado. 
 
Toriar. 
Tourear, insistir, cercar, envolver. 
 
Toró. 
Chuva torrencial, tempestade. 
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Torrar a paciência. 
Importunar, aborrecer. 
 
Torremo. 
Torresmo, toucinho frito. 
 
Tosar. 
Aparar a crina. 
 
Tosse comprida. 
Coqueluche. 
 
Trabalhei pra alheio e não tirei cabide 
de ninguém. 
O que se diz de alguém independente, 
autônomo, auto-suficiente. 
 
Trado. 
Ferramenta de calibre grosso para 
perfurar madeira. 
 
Traficança. 
Quinquilharias, coisas inominadas, 
tranqueira. 
 
Trafincança. 
Embaraço, dificuldade, aperto, mico. 
 
Trama. 
Negociação, gambira. 
 
Tramar. 
Travar combate, envolver-se em uma 
luta. 
 
Trambolho. 
Quinquilharias, coisas inominadas, 
tranqueira. 
 
Trancelin. 
Cordão de ouro ou jóia similar. 
 
Tranzar. 
Transitar, passar por um referido local. 
 
Trapeira. 

Trapo, roupa em mau estado de 
conservação, pessoa vestida com 
trapos. 
 
Trapizonga. 
Quinquilharias, coisas inominadas, 
tranqueira. 
 
Traquejado. 
Experiente, habilidoso, criativo. 
 
Traquino. 
Traquina, peralta, ativo, inquieto. 
 
Traseiro. 
Nádegas, traseiro. 
 
Trava. 
Barra de madeira entalhada integrante 
do madeiramento de um telhado. 
 
Travanca. 
Pedaço de madeira para prender as 
varas de uma porteira. 
 
Travar o serrote. 
Desvio alternado dos dentes do serrote 
para favorecer o movimento da lâmina. 
 
Traveis. 
Outra vez, novamente, uma vez mais. 
 
Travessa. 
Reforço transversal na base da mesa 
de um carro de bois. 
 
Travessão. 
Faixa para sustentar os loros de uma 
arreata. 
 
Travesso. 
Peralta, ativo, inquieto. 
 
Treição. 
Traição, mutirão, festa-surpresa, 
ajuntamento de pessoas para fazer um 
trabalho durante o dia e festejar à noite. 
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Treiteiro. 
Desonesto, desobediente, ardiloso, 
maléfico. 
 
Trela. 
Amarra entre animais, importância a 
certo assunto, bastões ligados por uma 
corda pra surrar feijão. 
 
Trelar os bigodes. 
Travar combate, envolver-se em uma 
luta. 
 
Tremedal. 
Crosta quase flutuante sobre área 
muito úmida, brejo. 
 
Treme-treme. 
Peixe elétrico. 
 
Trempe. 
Furos numa chapa de ferro para o 
fogão de lenha. 
 
Trepar no coqueiro. 
Reagir com violência, apelar para a 
ignorância, agredir. 
 
Tresantonte. 
Há pouco tempo atrás. 
 
Tresnoitado. 
Sem dormir, sono atrasado. 
 
Trespassado. 
Sem dormir, sono atrasado. 
 
Tribuzana. 
Desordem, agitação, alvoroço. 
 
Trieiro. 
Trilha. 
 
Trilhar. 
Perseguir, seguir por uma linha 
definida. 
 
Trinta. 

Qualquer revólver, ou os de calibre 
trinta e dois ou trinta e oito. 
 
Tripa de mico. 
Mirrado, vedador de borracha para 
válvula de pneu, pessoa muito magra. 
 
Trisco. 
Por um triz, migalha, pequena quantia. 
 
Trocando as pernas. 
Tonto, de andar trôpego. 
 
Troço. 
Objeto inominado, desprezível. 
 
Trolado. 
Travado, inconsciente por embriaguez. 
 
Trole. 
Um tipo de condução sobre trilhos. 
 
Troncho. 
Animal com defeito na orelha, objeto 
com extremidades assimétricas e 
irregulares. 
 
Tronco. 
Chiringa, corredor para prender um 
animal ou embarcá-lo num transporte, 
esteio para amarrar um animal. 
 
Tronqueira. 
Corredor para imobilizar o gado ou 
embarcá-lo, um tipo de mourão. 
 
Tropa. 
Grupo de animais de montaria. 
 
Trotão. 
Cavalo de andar desconfortável. 
 
Trote. 
O ruído ou o andar de um animal ou 
uma pessoa. 
 
Trovejar o ralo. 
Desaparecer, sair rápido, sumir. 
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Trubéu. 
Muito, em grande quantidade. 
 
Trupelo. 
Barulho do trotar ou andar de animais 
ou pessoas, bagunça, arruaça. 
 
Trupicar. 
Tropeçar, bater com o pé em um 
obstáculo. 
 
Truquez. 
Animal com chifres em forma de 
alicate. 
 
Tuberculina. 
Gripe forte, crônica. 
 
Tuchar. 
Enfiar, introduzir. 
 
Tucicar. 
Provocar, implicar, atiçar, incomodar. 
 
Tudo às mil maravilhas. 
Maravilhosamente bem. 
 
Tudo que passa é sobra. 
O excesso é desnecessário. 
 
Tuia. 
Depósito de cereais. 
 
Tuico. 
Porco órfão. 
 
Tumba. 
Monte de terra fofa para plantar batata. 
 
Tunda. 
Surra, castigo corporal. 
 
Tupetar. 
Encher excessivamente. 
 
Turmalina. 

Pedra negra arredondada semi-
preciosa. 
 
Turrão. 
Teimoso, endurecido, incorrigível. 
 
Turuna. 
Boi inteiro adulto, marruá, tipo de 
botina com reforço no bico. 
 
Tutameia. 
Migalha, pequena quantia. 
 
Tutano. 
Força, resistência, poder, medula. 
 
Tutu. 
Dinheiro. 
 
 

U 
Uai?. 
Como assim? 
 
Um brinco. 
Perfeito, lindo. 
 
Um carro queimando. 
Um carro de bois mal lubrificado 
gerando fumaça nos chumaços. 
 
Um corte de cascalho. 
Uma lavada passando por todas as 
peneiras de garimpo. 
 
Um mar de rosas. 
Maravilhosamente bem. 
 
Um mundo. 
Uma quantidade imensa. 
 
Um olho no prato outro na frigideira. 
Controlando todos os ângulos. 
 
Um pau pra quebrar. 
Coisa complicada, difícil, tensa. 
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Um pau pra toda obra. 
Algo ou alguém muito útil, usado em 
muitas situações e circunstâncias. 
 
Um pau pra tombar. 
Coisa complicada, difícil, tensa. 
 
Um pau pra virar. 
Coisa complicada, difícil, tensa. 
 
Um pé lá outro cá. 
Vai e volta rapidamente. 
 
Um pedaço. 
Um colosso, completo, perfeito. 
 
Um plá. 
Uma conversa, fala. 
 
Um queijo e uma rapadura. 
Quantia considerável, média distância, 
grande parte de um trabalho a realizar. 
 
Um rum!. 
Sim, isso mesmo. 
 
Um tico. 
Migalha, pequena quantia. 
 
Um um!. 
Não. 
 
Uma beleza. 
Uma perfeição. 
 
Uma no cravo outra na ferradura. 
Controlando todos os ângulos. 
 
Uma ova. 
Nada, coisa alguma. 
 
Uma pitomba. 
Nada, coisa alguma. 
 
Uma quente e duas fervendo. 
Atordoado, irado, apressado, 
assustado. 
 

Uma quente outra fervendo. 
Atordoado, irado, apressado, 
assustado. 
 
Uma tetéia. 
Perfeito, lindo. 
 
Unha de fome. 
Sovina, avarento. 
 
Upa!. 
Força! 
 
Urdir. 
Tecer, arrematar, tratar, cuidar. 
 
Usando óculos de cuia. 
Falta de visão, insinuar que alguém 
está usando óculos opacos. 
 
 

V 
Vaca boiadeira. 
Vaca comum para ser comercializada. 
 
Vaca de corte. 
Vaca pertencente ao gado de corte. 
 
Vaca investideira. 
Vaca perigosa e agressiva. 
 
Vaca leiteira. 
Vaca pertencente ao gado leiteiro. 
 
Vaca parida. 
Vaca com filhote. 
 
Vaca solteira. 
Vaca sem filhote. 
 
Vai baixar noutro centro. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
 
Vai contar milonga pra outro estrela. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
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Vai daqui, vai dali, vai dacolá. 
Em várias tentativas, vencendo vários 
embaraços. 
 
Vai em cima vai em baixo. 
Com os acontecimentos, com a 
ocorrência dos fatos. 
 
Vai escorar no feijão que você comeu 
ontem. 
Dispensar com desaforo. 
 
Vai plantar fava. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
 
Vai pro escambau. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
 
Vai procurar alguém da sua iguala. 
Igual, do mesmo nível, similar. 
 
Vai quem quer. 
Casa de tolerância. 
 
Vai tomar banho na soda e enxaguar 
na pimenta pra ver se aguenta. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
 
Vai tombando. 
Procure outra alternativa, outra 
solução, deixe-me em paz. 
 
Vaivém. 
Serrote. 
 
Vale. 
Relevo baixo por onde passa um curso 
d'água. 
 
Valença. 
Sorte, golpe de sorte, detalhe 
importante. 
 
Vamos ver o zói da gata ferver. 

Fazer uma tentativa com otimismo. 
 
Váo. 
Local em um rio ou riacho onde se 
atravessa caminhando. 
 
Vara de panhar mamão. 
Vara de tirar mamão, pessoa de 
estatura elevada, varapau, espanador 
da lua. 
 
Varado. 
Esfomeado, faminto. 
 
Varapau. 
Pessoa de estatura elevada, espanador 
da lua. 
 
Varar a noite. 
Passar de um dia para o outro. 
 
Varejeira. 
Ovos da mosca varejeira. 
 
Varge. 
Várzea, campo úmido. 
 
Variar. 
Confusão mental, delírio, 
sonambulismo. 
 
Várzea. 
Local de prática do futebol fora de uma 
estrutura apropriada. 
 
Vassoura do rabo. 
Feixe de cabelos localizado na 
extremidade da cauda dos animais. 
 
Vazar na cultura. 
Desaparecer, sair rápido, sumir. 
 
Vê lá!. 
Cuidado! 
 
Vê se me erra!. 
Dispensar com desaforo. 
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Veaco. 
Velhaco, desonesto, trambiqueiro. 
 
Vedado. 
Protegido, intacto, inteiro. 
 
Veisada. 
Cada uma das vezes, porção, carga, 
seção. 
 
Velho que só pé de serra. 
Muito velho, antigo. 
 
Vem quente que eu estou fervendo. 
Preparado, disposto. 
 
Vendendo saúde. 
Esbanjando saúde, bem saudável. 
 
Vender farinha. 
Mulher com a anágua ou a combinação 
mais longa que o vestido. 
 
Vender pelo preço que comprou. 
Relatar literalmente uma informação 
obtida por terceiros. 
 
Vendido. 
Confuso, tonto, atordoado, perplexo. 
 
Venta. 
Nariz largo. 
 
Ventando. 
Rápido, em disparada. 
 
Vento. 
Bexiga natatória de peixe. 
 
Vento encanado. 
Vento com temperatura mais baixa que 
a ambiente. 
 
Vento virado. 
Estado de choque ou depressão e 
angústia geralmente nos recém-
nascidos. 
 

Ventosidade. 
Acúmulo de gases nos intestinos, 
inchaço abdominal, estufamento. 
 
Ver a avó de ceroula. 
Passar por uma situação estressante, 
vexatória. 
 
Ver a cor do dinheiro. 
Receber dinheiro, ganhar, ter vantagem 
financeira. 
 
Ver a viola em caco. 
Pressentir uma tragédia, esperar pelo 
pior. 
 
Ver o cheiro. 
Compartilhar, tomar parte. 
 
Ver o diabo na casa do terço. 
Pressentir ou vivenciar uma tragédia, 
esperar pelo pior. 
 
Vergonhas. 
Partes íntimas de alguém. 
 
Vespar. 
O aproximar de uma data ou 
acontecimento. 
 
Vexume. 
Vexame, embaraço, dificuldade, aperto, 
mico. 
 
Viçar. 
Entrar no cio. 
 
Vida torta. 
Vida desregrada, de conduta 
desaconselhável. 
 
Vidrado. 
Imóvel, rígido, com os olhos fixos como 
espelho. 
 
Vigiar. 
Prestar atenção. 
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Vilida. 
Catarata no olho, mancha, úlcera. 
 
Vingar. 
Prevalecer, prosperar, não morrer. 
 
Vir na escura. 
Vir sem uma idéia de como proceder 
para ter sucesso. 
 
Vir na fumaça. 
Reagir imediatamente, contra-atacar. 
responder automaticamente. 
 
Vir na iapa. 
Reagir imediatamente, contra-atacar. 
responder automaticamente. 
 
Vira e mexe. 
Com frequência, de forma recorrente. 
 
Vira mundo. 
Nômade, andarilho. 
 
Vira-casaca. 
Instável, sem opinião fixa. 
 
Virada. 
Mudar o curso da água de leito original. 
 
Vira-folha. 
Instável, sem opinião fixa. 
 
Virar as tamancas. 
Reagir com veemência, rebelar-se, 
contra-atacar. 
 
Virar bicho. 
Reagir, enfurecer-se, assoberbar-se. 
 
Virar casaca. 
Mudar de lado em uma questão, mudar 
de opinião geralmente por fraqueza de 
caráter. 
 
Virar nos cascos. 
Voltar imediatamente. 
 

Virar nos pés. 
Voltar imediatamente. 
 
Virar o corte. 
Passar do ponto ideal, exagerar no 
esmero. 
 
Virar o disco. 
Mudar de assunto. 
 
Virar o vento. 
Fazer uma criança ficar em estado de 
choque. 
 
Virar onça. 
Furioso, descontrolado. 
 
Virar os arreios. 
Reagir com veemência, rebelar-se. 
 
Virar pra trás. 
Voltar imediatamente. 
 
Virar sopa. 
Molhar, encharcar. 
 
Virar uma sarna. 
Tornar-se insistente, inconveniente. 
 
Virgem. 
Esteios ou vigas de um monjolo. 
 
Viroto. 
Olhos tortos, estrábico. 
 
Visage. 
Assombração, alma penada, fantasma. 
 
Visgo. 
Cola para pegar passarinhos, comida 
mal feita. 
 
Vista embaralhada. 
Vista embaçada. 
 
Vocês que são brancos vocês que se 
entendam. 
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Situação em que somente os 
envolvidos decidem. 
 
Voltar atrás. 
Mudar de opinião, retroceder. 
 
Vôte credo!. 
Como assim? 
 
Vote!. 
Surpresa, lamento, revolta. 
 
Voz de ouro. 
Voz agradável. 
 
Vurgar. 
Significar, determinar, influir, ter 
importância. 
 
 

X 
Xanha. 
Manha, gracejo. 
 
Xebeu. 
Veado campeiro de rabo branco. 
 
Xebreu. 
Vegetação espessa. 
 
Xereré. 
Garoa de chuva. 
 
Xereta. 
Indiscreto, mexeriqueiro. 
 
Xibiu. 
Diamante pequeno. 
 
Ximbica. 
Automóvel antigo. 
 
Xingar de santo e rapadura. 
Xingar de todos os nomes possíveis e 
imagináveis. 
 
Xiquepoque. 

Luxuoso, atraente, bom. 
 
Xiripa. 
Agasalho, paletó. 
 
Xispa. 
Lambreta, motocicleta, labareda, 
fagulha, ordem veemente para se 
afastar. 
 
 

Z 
Zagalha. 
Zagaias, espeto de ferro 
multipontiagúdo para fisgar onça. 
 
Zaino. 
Cor de cavalo castanho-escuro sem 
manchas. 
 
Zambeta. 
Desorientado, perplexo, perdido, tonto. 
 
Zangar a barriga. 
Sofrer um desarranjo intestinal. 
 
Zangar o estômago. 
Sofrer um desarranjo gástrico. 
 
Zangar o pesqueiro. 
Estragar um ambiente, bagunçar, gerar 
tumulto. 
 
Zangar o sabão. 
Interromper, embargar, danificar, 
prejudicar, arruinar. 
 
Zanzar. 
Vagar, vadiar. 
 
Zaranzado. 
Desorientado, desequilibrado, 
agressivo. 
 
Zaroi. 
Olhos tortos, estrábico. 
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Zarpar. 
Partir. 
 
Zé ninguém. 
Pobre, sem poder. 
 
Zinabro. 
Sujeira encarnada, mau estado de 
limpeza ou de bem estar. 
 
Zinga. 
Alavanca que se apóia ao chão para 
mover uma embarcação ou trole. 
 
Ziquizira. 
Urticária, coceira, sarna. 
 
Zói azêdo. 
Olhos azedos, olhos esverdeados. 
 
Zói de grilo. 
Olhos de grilo, olhos estufados. 
 
Zói esbugalhado. 
Olhos esbugalhados, arregalados. 
 
Zói estatalado. 
Arregalado, esbugalhado, brilhante, 
bem aberto. 
 
Zói estatelado. 
Arregalado, esbugalhado, brilhante, 
bem aberto. 
 
Zói pelado. 
Desonesto, tratante. 
 
Zonzo. 
Desorientado, tonto. 
 

Zonzura. 
Tontura. 
 
Zoró. 
Desorientado, desequilibrado, 
agressivo. 
 
Zoroca. 
Desorientado, desequilibrado, 
agressivo. 
 
Zorra. 
Espécie de carro de boi com rodas 
semelhantes às dos automóveis, 
bagunça. 
 
Zuar. 
Abusar, brincar, fazer troça. 
 
Zum zum. 
Boatos, informações incertas. 
 
Zum zum zum. 
Boatos, informações incertas. 
 
Zumba. 
Pessoa de aparência assombrosa. 
 
Zunindo. 
Tinindo e zunindo, muito bom, positivo, 
excelente. 
 
Zunir. 
Ecoar, reverberar, vibrar, tinir. 
 
Zureta. 
Bobo, maluco, louco. 
 
Zurra. 
Uso descomedido, uso intenso. 

 

 


