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A Thomás, por abrir a porta; 

a Luís, por acender a luz;  

e a Maria Clara, por mantê-la acesa. 

  



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
etimologia (sXIV cf. FichIVPM) 
 
substantivo feminino  
 
1    estudo da origem e da evolução das palavras 
2  disciplina que trata da descrição de uma 
palavra em diferentes estados de língua anteriores 
por que passou, até remontar ao étimo 
3  origem de um termo, quer na forma mais antiga 
conhecida, quer em alguma etapa de sua 
evolução; étimo 
 

Grande Dicionário Houaiss 

 
*** 

 
Se todos os nomes fossem exatos, se a 

análise em que repousam fosse perfeitamente 
refletida, se a língua fosse “bem-feita”, não haveria 
nenhuma dificuldade para pronunciar juízos 
verdadeiros [...] Mas a imperfeição da análise e 
todos os desvios, da derivação impuseram nomes 
a análises, a abstrações ou a combinações 
ilegítimas. 
 

Michel Foucault  
“As palavras e as coisas” 

 
*** 

 
A língua abarca todos, envolve os falantes e 

é a pátria que nos aproxima; o eu no outro que nos 
irmaniza. 

 
Erika Gimenez  

“A base concreta dos termos abstratos das emoções” 



 

 

RESUMO 

Desenvolveu-se um Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento para 

compor parte de um futuro dicionário etimológico da Língua Portuguesa, em elaboração 

pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua Portuguesa - 

NEHiLP, núcleo vinculado à Pró-reitoria de pesquisa da USP, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Mário Eduardo Viaro. O trabalho pautou-se em corpora coletados por Freitas 

(2008; 2014a), sob uma perspectiva etimológica, histórica e linguística. Herdou-se do 

trabalho em nível de doutorado a confirmação da hipótese de que a maior parte dos 

termos em -mento a serem descritos lexicograficamente relacionam-se com a paráfrase 

"ação de X" ou desta derivada, em que X é uma base verbal. Tais observações 

permitiram elaborar uma descrição precisa dos termos em português, a fim de compor a 

microestrutura do glossário com conteúdo histórico e etimológico. No contexto de poucos 

esforços para a publicação de instrumentos linguísticos com este fim, uma das lacunas 

consiste na publicação de um dicionário de referência etimológica para a língua 

portuguesa com um grau de qualidade comparável a outras línguas europeias; há alguns 

trabalhos na área lexicográfica com cunho diacrônico realizados recentemente, porém 

nenhum que abarque o contexto geral da língua, como o projeto do NEHiLP. Portanto, o 

objetivo deste projeto foi elaborar um Glossário de palavras portuguesas sufixadas  em 

-mento, com 2.918 entradas, em cuja microestrutura contém a data mais antiga 

encontrada (data de sua criação ou de sua inserção por meio de empréstimo), seu étimo, 

sua abonação e indicação da fonte pesquisada (com sua localização), para colaborar 

com a composição do futuro Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo).  

  

Palavras-chave: Linguística histórica; Etimologia do português; Sufixo -mento. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

A glossary of Portuguese words suffixed in -mento was developed in order to 

compose part of a future etymological dictionary of the Portuguese language, under 

elaboration by the Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e História da Língua 

Portuguesa (Support Center for Research in Etymology and History of the Portuguese 

Language – NEHiLP), a support center linked to pro-rectory of research at USP, under 

the coordination of Prof. Dr. Mario Eduardo Viaro. The work was based on corpora 

collected by Freitas (2008; 2014a), from an etymological, historical and linguistic 

perspective. It was inherited from the work at the doctoral level the confirmation of the 

hypothesis that most of the terms in -mento to be described lexicographically relate to the 

paraphrase "action of X" or of this derivative, where X is a verbal basis. These 

observations allowed to elaborate a precise description of the terms in Portuguese, in 

order to compose the microstructure of the glossary with historical and etymological 

content. In the context of limited efforts to publish linguistic instruments to this end, one 

of the shortcomings is the publication of an etymological reference dictionary for the 

Portuguese language with a degree of quality comparable to other European languages; 

there are some recent works in the lexicographic area with diachronic characters, but 

none that cover the general context of the language, such as the NEHiLP project. 

Therefore, the purpose of this project was to elaborate a Glossary of Portuguese words 

suffixed in -mento, with 2.918 entries, whose microstructure contains the earliest date 

found (date of its creation or its insertion by means of a loan), its etymon, its subscription 

and indication of the source searched (with its location), to collaborate with the 

composition of the future Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (Etymological 

Dictionary of the Portuguese Language – DELPo). 

 

Keywords: Historical linguistics; Etymology of Portuguese; Suffix -mento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Elaborou-se um glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento por 

meio de pesquisa em nível de pós-doutorado, sob uma perspectiva etimológica, 

histórica e linguística, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) e desenvolvida no Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas (DLCV), da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 

da Universidade de São Paulo (USP), sob supervisão do Prof. Dr. Mário Eduardo 

Viaro, como parte do futuro Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELPo), 

em desenvolvimento pelo Núcleo de apoio à pesquisa em Etimologia e História da 

Língua Portuguesa (NEHiLP), vinculado à Pró-reitoria de pesquisa da USP (PRP-

USP). O trabalho realizou-se a partir de corpora coletados por Freitas (2008; 2014a) 

e de outros corpora, como o do banco de dados do “Dicionário Histórico do português 

do Brasil” (DHPB), projeto concluído, cujo acesso aos dados, ainda indisponíveis para 

a consulta pública, foi gentilmente cedido pela Profª. Drª. Clotilde de Almeida Azevedo 

Murakawa, da Unesp. 

A partir da tese de doutorado de Freitas (2014a), confirmou-se a “hipótese de 

que a maior parte dos termos em -mento a serem descritos lexicograficamente 

relacionam-se com a paráfrase ‘ação de X’ ou desta derivada, em que X é uma base 

verbal” (FREITAS, 2014b). Todas essas observações foram necessárias para a 

elaboração do presente glossário, tanto em relação à sua macroestrutura (seus 

verbetes/entradas), quanto à sua microestrutura (composta por data mais antiga 

encontrada, étimo, acepção semântica, abonação, obra, indicação de sua localização 

e data da pesquisa). Durante aproximadamente 15 meses, foram pesquisadas a 

primeira ocorrência encontrada das palavras em -mento e sua abonação, 

independentemente de sua grafia. Em seu desenvolvimento, percebeu-se que não 

haveria tempo para pesquisar e indicar, por meio de abonações, cada uma das 

ortografias encontradas na pesquisa; assim, várias decisões tiveram de ser tomadas 

no decorrer do trabalho, dentre elas, optou-se por indicar a ortografia mais antiga 

encontrada. 

Este trabalho será bastante frutífero para o DELPo, visto que falta para o 

português um dicionário que se dedique exclusivamente à história e à diacronia da 

língua portuguesa, ou que apresente dados de algumas épocas, principalmente do 
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século XX. O projeto de retrodatação desse dicionário “visa algo mais amplo que a 

coleta de dados” (NEHiLP1), visto que é previsto, dentre outras ações, a “retrodatação 

das primeiras ocorrências de palavras do português (mais de 200 mil verbetes), com 

o objetivo de complementar e revisar os dados de obras lexicográficas de língua 

portuguesa existentes”; além disso, também pretende-se “elaborar um novo e 

completo dicionário etimológico do português, por meio da revisão dos étimos das 

palavras que compõem o léxico da língua portuguesa, sobretudo aqueles pouco 

estudados, por exemplo os introduzidos no séc. XX” (FREITAS, 2014b, p. 3). 

Tendo como base o exemplo utilizado em nosso projeto (o verbete 

nascimento2), utilizou-se para desenvolvimento do verbete sempre a data mais antiga 

qualquer que fosse a grafia encontrada (ainda que a maioria – mesmo as mais antigas, 

do século XII ou XIII – tenha sido bastante próxima ou mesmo idêntica à atual). Logo, 

o glossário proposto apresenta  

o desenvolvimento, o levantamento, o armazenamento eletrônico e o 
processamento de dados em corpora representativos das formações 
derivadas do sufixo latino -mentum em português, formando um banco 
de dados proveitoso para outros trabalhos. (FREITAS, 2014b, p. 11). 

 Para indicação das abonações, indicou-se sempre a palavra com a ortografia 

mais antiga encontrada, a qual muitas vezes se encontrava diferente da atual. 

Exemplos: dissecamento (dessecamento), ejetamento (ejectamento), predicamento 

(prédicamento), recebimento (reçebimentos), repartimento (rrepartimento), 

revoltamento (reuolltamento) etc.  

 

  

                                                 
1  Informação retirada de <http://www.nehilp.org/~nehilp/conteudo/delpo.php> Último acesso em 
25.07.2016. 

2 Quando o projeto foi proposto, apontaram-se as formas nacimento e naçimẽto, encontradas no 
“Corpus do Português”, datadas em 1300, como a mais antiga, retrodatando em um século o verbete 
nascimento indicado em Houaiss & Villar (2001). Optamos por indicar a primeira, para manter a forma 
o sufixo -mento. Além disso, consideraram-se as abonações que continham uma data precisa, não as 
que ofereciam naquele corpus somente indicação de século. 
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2 COMPOSIÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE 

Fizeram-se levantamentos bibliográficos sobre o sufixo -mentum em latim, 

francês, italiano, romeno, castelhano e português, de grandes proporções em Freitas 

(2008 e 2014a), os quais apresentaram de que modo vários dicionários apontam as 

palavras formadas por este sufixo. Também se abordou a maneira como a gramática 

normativa trata o assunto, incluindo obras sobre morfologia e linguística histórica, com 

o objetivo de montar um panorama completo sobre o assunto.  

Identificaram-se em Freitas (2014a) os significados sobre o sufixo -mento nas 

línguas indicadas, em especial no Português, os quais foram utilizados para se montar 

o glossário proposto. A partir deles, indicaram-se algumas paráfrases e se comprovou 

que todas as palavras do português tinham uma base verbal: ao se unirem ao sufixo, 

era possível formar uma paráfrase, tomando como base os estudos semânticos de 

Rio-Torto (1993, 1998, 2013), a fim de refutar Rocha Lima [1985 (1972)], que afirma 

serem os sufixos “vazios de significação”:  

Ao contrário dos prefixos, que [...] guardam certo sentido, com 
o qual modificam, de maneira mais ou menos clara, o sentido da 
palavra primitiva, os sufixos, vazios de significação, têm por finalidade 
formar séries de palavras da mesma classe gramatical. LIMA [1985 
(1972), pp. 180-181] 

Além disso, para este trabalho, excluímos do corpus anterior (FREITAS, 

2014a), composto por 2.950 verbetes, alguns de formação compostas (cuja base tinha 

data posterior à palavra pesquisada, portanto impossível de ser base àquela) e 

inserimos outras, encontradas principalmente no banco de dados do DHPB, formando 

um novo corpus, composto por 2.918 palavras, utilizando-se como ponto de partida 

as datas propostas em Freitas (2014a): 1.287 palavras com datação feita por Houaiss 

e Villar (2001) e 1.631, por Freitas (2014a). A partir dessas informações, buscou-se a 

data mais antiga para comprovação e retirada de uma abonação confiável. Com isso, 

muitas datas foram alteradas, para antes ou depois da indicada naqueles trabalhos, 

seja por se encontrar uma obra anterior à data indicada, devido aos corpora utilizados 

serem frequentemente atualizados, seja por não encontrar obra com a referência e ter 

sido necessário buscar alguma publicada posteriormente àquela data inicial. 

Comprovou-se, segundo apresentado em Freitas (2014a), como foram 
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produtivos os séculos XIX e XX, com mais produtividade no século XIX (com uma 

retrodatação expressiva em relação à pesquisa de 2014a), indicando uma precisa 

criação de palavras novas nessas épocas, contrariando algumas literaturas que 

indicam o sufixo -mento ser arcaico e improdutivo após o século XV: 

Notável facilidade tinha o Português antigo para crear 
substantivos abstratos terminados em -mento. A prodigalidade de seu 
emprego é, até, um dos traços característicos da linguagem escrita 
daquela época; mas quando começa a prevalecer o gosto 
quinhentista, desde logo se nota o desuso de muitos dos ditos 
vocábulos, dando-se preferência, sempre que possível, a palavras 
com outras terminações. SAID ALI, 1964 [1931], p. 240. 

 Ou ainda, opondo-se a Nunes (1989 [1919]), que aponta que “a força criadora 

de -mento é hoje menor que na antiga língua” (p. 373). 

 Conforme proposto no projeto inicial deste trabalho, fez-se um recorte, dentro 

de um universo lexical bastante extenso, com a finalidade de se montar um glossário 

das palavras formadas pelo sufixo -mento, em português. Porém, não descartamos 

palavras com étimos de outras línguas, como originadas no francês, espanhol, italiano 

e, principalmente, latim. Todas as informações sobre o étimo foram indicadas logo no 

início da microestrutura de cada verbete. 

 Fez-se um tratamento na listagem obtida em Freitas (2004a), o qual já havia 

excluído diversas palavras compostas, como bico-pimenta, livre-pensamento, canela-

gosmenta, termoelemento, quadrimomento, fibrocimento, diplossegmento etc. Nesta 

pesquisa, porém, buscou-se pelo terminus a quo dos verbos que seriam bases de 

outras palavras mantidas no corpus e algumas foram excluídas, visto que o verbo 

tinha indicação de data posterior à da palavra em -mento, ou seja, provavelmente esta 

foi criada a partir da composição de uma outra em -mento, e não a partir de um verbo, 

como é a premissa deste trabalho e dos anteriores (por exemplo retreinamento, 

multicaminhamento, subdimensionamento). Outras foram mantidas devido ao verbo 

existir antes da data da palavra em -mento encontrada (como superaquecimento, 

formada a partir de superaquecer e não da composição súper + aquecer). 

 Também foram excluídas as palavras terminadas em -menta, mantidas na 

pesquisa anterior (FREITAS, 2014a), devido à proposta do glossário ser a composição 

de somente palavras sufixadas em -mento.  
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 A partir disso, obtiveram-se 2.918 palavras analisáveis e prontas para serem 

pesquisadas e inseridas no glossário. 

 Revisou-se o terminus a quo das palavras que compõem o glossário e se 

pesquisaram as palavras e suas respectivas abonações por meio de uma pesquisa 

exaustiva em alguns corpora, visto ser, como apontado, “um dado de difícil 

rastreamento” (VIARO, 2011, p. 101). Os corpora utilizados em que se obtiveram 

dados precisos e mais antigos foram o “Corpus do Português”3 (CDP), que possui uma 

quantidade de obras maior que em outros sites, como os “Corpus Histórico do 

Português Tycho Brahe” 4  e o “Corpus Informatizado do Português Medieval”5 ; o 

“Dicionário Histórico do Português do Brasil”6 (DHPB), por trazer a público diversas 

obras dos séculos XVI, XVII e XVIII nunca antes editadas; e, principalmente, o “Google 

Books”7 (GB), o qual contém obras desde o século XIV para serem pesquisadas, além 

de corpora de muitas universidades (brasileiras e estrangeiras) e com frequência 

apontava uma obra com a data mais antiga que em outros corpora. O “Corpus de 

Referência do Português Contemporâneo” (<http://www.clul.ul.pt/pt/recursos/183-

reference-corpus-of-contemporary-portuguese-crpc>) e o “Linguateca” 

(<http://linguateca .pt/>) não foram utilizados em razão de não haver busca precisa 

que indicasse os dados necessários para esta pesquisa.  

 Todos os verbetes estão com indicação de qual corpus a abonação foi retirada. 

Para consulta à obra, é necessário ir ao corpus (CDP e DHPB), ao CD-Rom (DHE) ou 

                                                 
3  <www.corpusdoportugues.com> Último acesso em 05.08.2016. Obteve-se com seus 
desenvolvedores o acesso como pesquisador de nível 3/3, cuja pesquisa é irrestrita. 

4  <http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/> Último acesso em 05.08.2016. Não foi possível 
utilizar o corpus para esta pesquisa, devido ao texto estar etiquetado, dificultando a busca. Necessitava-
se buscar a palavra a ser pesquisada em cada um dos 73 textos, o que se tornou inviável em razão do 
tempo gasto.  

5 <http://cipm.fcsh.unl.pt> Último acesso em 05.08.2016. Não há indicação de data precisa no site, 
somente o século. Fizemos a pesquisa pela terminação -mento e todas as palavras existentes foram 
também encontradas no CDP, visto que muitas obras inseridas naqueles compõem o corpus deste, a 
maioria com indicação de data. 

6 O corpus não está disponível ao público em geral; obteve-se o acesso ao banco de dados por meio 
da professora Dra. Dra. Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, como informado, ao final da 
formatação do glossário. Assim, modificou-se a pesquisa, visto que foram inseridas algumas palavras 
e retrodatadas outras, compondo 108 verbetes por meio do corpus. 

7 <http://books.google.com> Último acesso em 05.08.2016. Deve-se ter uma conta no “Google” para, 
logo após o acesso, entrar no link “minha biblioteca”, em seguida “Pesquisa de livros avançada”, a fim 
de filtrar os dados e obter uma pesquisa mais precisa, como somente obras datadas – a serem 
conferidas em seu acesso. 
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ao GB; para este, todos os links foram indicados, facilitando a consulta.  

 Apresentar-se-ão, a seguir, os corpora utilizados para a composição do 

glossário. 

 

2.1 Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (DHE) 

 A pesquisa inicial foi feita, como indicado, a partir do “Dicionário Eletrônico 

Houaiss da Língua Portuguesa” (DHE) (HOUAISS; VILLAR, 2001), disponível em CD-

Rom, por ser, dentre as obras lexicográficas do português produzidas por sua editora 

(com outras versões do mesmo dicionário8, inclusive on-line), a mais completa. Alguns 

verbetes não foram encontrados em outros corpora e, às vezes, o GB indicava uma 

obra posterior a 2001, portanto desconsiderada.  

 Desta forma, os verbetes existentes somente nesta obra ou em outras editadas 

posteriormente estão indicados neste glossário com a data do DHE (2001), seguida 

de sua acepção semântica, seu étimo e indicação de onde foi retirada (o DHE), sem 

abonação. No total, são 203 palavras. De outros dicionários encontrados no GB e no 

CDP indicou-se o que havia na introdução da microestrutura do verbete (na maioria 

das vezes sua classe morfológica, seu significado, algum sinônimo ou tradução, 

quando dicionário bilíngue ou trilíngue). 

 

2.2 Corpus do Português (CDP) 

 Através da pesquisa no CDP, obtiveram-se 531 verbetes com as datas mais 

recuadas. Encontraram-se diversas obras, desde a “Cronica Troyana” (1388), como 

as cartas do Padre Vieira (1626).  Em obras que continham duas datas, como a 

“Crónica da Ordem dos Frades Menores”, indicada como 1209-1285, considerou-se a 

data mais recente, para não haver prejuízo de dados (nesse caso, 1285). As obras 

                                                 
8 Em diversas fases da elaboração do glossário, embora tenha se consultado o “Grande Dicionário 
Houaiss da Língua portuguesa” (2009), disponível somente para assinantes em <houaiss.uol.com.br>, 
não foi utilizado para seu desenvolvimento. Também se pesquisou no “Dicionário Eletrônico Houaiss 
da Língua Portuguesa” (2009), porém há menos verbetes que o anterior (2001). 
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com maiores contribuições (109 palavras) foram o “Tesouro da língua portuguesa” 

(edições 1 e 2) e as Prosódias (edições 1 a 7), de Bento Pereira (todas de 1697), o 

que alterou bastante a quantidade de palavras datadas no século XVII (em 

comparação à pesquisa de Freitas (2014a).  

 Por meio deste corpus, retrodataram-se muitas palavras em relação ao DHE, 

inclusive em séculos em que a pesquisa é mais dificultosa, como desaforamento 

(originalmente século XIV, encontrada no CDP em obra de 1300) e gostamento (DHE 

como século XV, mas no CDP aparece em 1285).  

 Também se observaram datas bastante retroagidas para palavras não datadas 

naquele dicionário, como momento (1285). Além disso, confirmaram-se datas 

indicadas no DHE somente com indicação de século, como consentimento (1280 – 

indicada em DHE como século XIII).  

 Entretanto, há algumas palavras cuja pesquisa em Freitas (2014a) indicava um 

certo século e na atual não estava mais disponível, como revocamento (encontrada 

anteriormente no CDP em obra do século XV e nesta pesquisa encontrada somente 

em 1982, no GB), ou transcendimento (indicada como do século XVI em Freitas 

(2014a) e não mais disponível na busca atual, sendo inserida como 1950 via GB).  

 De modo geral, este corpus foi muito proveitoso e pôde contribuir bastante com 

o desenvolvimento do glossário. 

 

2.3 Google Books (GB) 

Deve-se ao GB uma farta contribuição das obras disponíveis: 2.076 verbetes 

com indicação de abonação e obra de onde foi obtida, e link para que os prováveis 

consulentes possam verificar o original. Obtiveram-se algumas datas bastante 

antigas, como a de suprimento (1438), que confirmou o século indicativo em DHE 

(XV), e a de conjuramento (1557), sem data no DHE. Várias obras foram inseridas 

desde a pesquisa de Freitas (2014a), feita durante sua tese (aproximadamente em 

2012), visto que se obtiveram muitas palavras com datas anteriores à primeira 

pesquisa, como deixamento (indicada em 2014a como 1928, pois não há data em 
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DHE, e agora como 1684, ou seja, retrodatou três séculos). Há diversas obras 

importantes, como o vocabulário de Rafael Bluteau, do qual se retirou, dentre outras, 

cruzamento. 

Houve retrodatações importantes em relação ao corpus original (DHE), por 

exemplo desenterramento, tendo a data de 1836 naquele dicionário e, no glossário, 

como 1643, retroagindo dois séculos), desfloramento (antes 1881 e agora 1755) e 

eligimento (de 1899 para 1742). Ocorreram ainda pequenos recuos, como 

dissentimento (de 1666 para 1603), tornando esta pesquisa mais precisa. Algumas 

abonações de palavras foram difíceis de serem encontradas, como cerramento, pois 

a busca mostrava diversas obras e, no momento de se verificar no original, o correto 

era encerramento (“en- cerramento”), ou demovimento (contrapondo “de movimento”), 

dispendendo bastante tempo e busca para encontrar a palavra correta.  

No GB, as palavras buscadas são facilmente visíveis quando se acessa a obra, 

pois ficam marcadas em amarelo. Além disso, indica o “s” longo (ſ ) em sua busca, 

como na pesquisa do verbete crestamento 9: 

 

 
Figura 1 – Exemplo de ſ em palavra pesquisada no GB 

 

2.4 Dicionário Histórico do Português do Brasil (DHPB) 

Com acesso disponibilizado posteriormente, o banco de dados do DHPB, que 

compõe o dicionário ainda inédito, foi de grande valia para o glossário. Ele é composto 

por diversos documentos  

                                                 
9 O ſ é uma das formas da letra “s” minúscula, utilizada em várias obras antigas. 
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que testemunham o período da história colonial do Brasil; além das 
mudanças semânticas, objeto de atenção do DHPB, registra também 
as variantes gráficas e morfológicas da palavra-entrada, 
acompanhada dos contextos onde tais variantes estão inseridas; é um 
dicionário que registra a datação das unidades lexicais no conjunto de 
documentos que integram o banco de dados, onde se assenta a 
estrutura do DHPB. (MURAKAWA, 2011, p. 2) 

São obras escritas em solo brasileiro (uma farta quantidade de documentos 

escritos e editados por sua equipe) nos séculos XVI, XVII e XVIII, por “portugueses 

que vieram para o Brasil ou por aqueles que já no país haviam se fixado. Este banco 

registra, aproximadamente, 10 milhões de ocorrências” (MURAKAWA, 2014, p. 1). 

Há 108 palavras com abonações retiradas deste corpus, dentre elas, 18 são 

novas: houve inserção no corpus da pesquisa anterior de 13 palavras novas e mais 5 

nesta pesquisa.  

Confirmaram-se datas para século indicado anteriormente no DHE, como 

enriquecimento (XVII – 1699), e diversas retrodatações de palavras, desde alguns 

anos, como valimento (de 1655 para 1646) e filamento (de 1789 para 1782), até alguns 

séculos, por exemplo deferimento (de 1899 para 1652) e revestimento (de 1844 para 

1781). 

Há muitos documentos em que se utilizam o “s” longo (ſ ), o qual é parte da 

palavra quando de sua busca, como ocorreu em luzimento (1672) e em outros 

verbetes.  
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3 DATAÇÃO  

 A função primordial deste trabalho é a de indicar datas precisas, as mais 

recuadas possíveis, com suas respectivas abonações e termini a quo, a fim de ter os 

dados confirmados e evitar confusões como algumas encontradas na pesquisa de 

Freitas (2014a), por exemplo, o verbete departamento no DHE, cuja data indicada é 

século XIV, com étimo no empréstimo francês département (1790): como uma palavra 

foi criada no século XIV se seu étimo surgiu quatro séculos depois? De fato, 

comprovou-se o empréstimo francês (cuja data correta, conforme o “Le Grand Robert”, 

é 1180), entretanto a data da palavra portuguesa é 1798. 

 Assim, foi desenvolvida uma tabela, com o objetivo de se apresentarem os 

dados obtidos, distribuídos por século, e compará-los à pesquisa anterior. Todos os 

dados foram baseados no corpus atual, ou seja, excluíram-se do corpus anterior as 

palavras desconsideradas nesta pesquisa. Todavia, há ainda uma diferença na 

quantidade de palavras, visto que novas foram inseridas na pesquisa atual, portanto 

não havia indicação de datas anteriores, como arregalamento 10 , atrivinhamento 

(inserida via DHPB), dentre outras: 

 

Tabela 1 – Comparação de resultados em pesquisa de Freitas (2014a) e atual 

Há alterações significativas dos dados anteriores para os atuais. Considerando-

se as datas publicadas pelo DHE para os dados a serem indicados, nesta pesquisa 

não há palavras datadas nos séculos X e XII, devido a não ter havido acesso a obras 

                                                 
10 Palavra sugerida pelo pesquisador Ms. André Luiz Ming Garcia, que a utiliza no desenvolvimento de 
sua tese, atestada em diversas obras do século XIX, conforme GB. 



 

 22        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

destes séculos. Ao se verificarem os gráficos obtidos por meio dos dados, observa-se 

o seguinte panorama: 

 

Gráfico 1 – Comparação de resultados em pesquisa de Freitas (2014a) e atual 

Não obstante se perceba a manutenção de maior produtividade nos séculos 

XIX e XX, é fato que houve diminuição no século XX, em razão da retrodatação de 

palavras, a maioria devido a existência de novas publicações no corpus do GB, como 

indicado. As curvas do gráfico foram mantidas, mas os números absolutos 

aumentaram também nos séculos XVII e XVIII, em grande parte pelo acesso ao banco 

de dados do DHPB, que contribuiu com muitas datações para o glossário. 

A seguir, apresentar-se-ão alguns dados sobre as datações, considerando 

todas as palavras dos corpora de Freitas (2008; 2014a) e atual. Não será feita uma 

análise sobre empréstimos, tampouco semântica, visto já ter sido realizada em Freitas 

(2014a). Embora haja alterações na produtividade em relação aos séculos, não 

ocorreram mudanças para que a genealogia do sufixo -mento, conforme proposta 

naquele trabalho, fosse alterada. 
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4 RETRODATAÇÃO E INDICAÇÃO DE DATAS PRECISAS 

Apresentar-se-ão, a seguir, as retrodatações e as indicações de datas para as 

palavras em cuja microestrutura do DHE e de Freitas (2014a) haja somente o século 

apontado. No total, houve 661 palavras retrodatadas e 718 com indicação precisa de 

data, ou seja, em relação à pesquisa recente de Freitas (2014a), alteraram-se 1.379 

palavras de um total de 2.918 palavras (47% de mudança). Em razão de inserção de 

novas obras no GB, cessão total de pesquisa do DHPB e alteração no corpus do CDP, 

houve mudança bastante acentuada dos dados expostos neste trabalho. Partiremos, 

primeiro, para apresentação das alterações ocorridas nas palavras previamente 

datadas no DHE.  

 

4.1 Alteração de datas originais do DHE 

De um universo de 1.287 palavras datadas (por meio de datas ou de séculos) 

e publicadas no DHE, houve alteração de 437 (34%): 281 retrodatações e 156 

indicações de datas precisas nos séculos indicados. 

Das três palavras inseridas no corpus atual como do século XII, duas foram 

retroagidas e uma inserida, em relação àquele dicionário, para 1200: apartamento 

(1259), cumprimento (XIII) e testamento (1255). Houve ainda diversas retrodatações 

para o século XIII, 25 no total (35%), como quitamento (de 1446 para 1299), lavamento 

(do século XV para 1285), decaimento (do século XV para 1209), entre outras; e 17 

inserções de data precisa para aquelas indicadas somente por século no DHE, por 

exemplo: arrendamento (1243), pagamento (1274) e torneamento (1284). No século 

seguinte (XIV), embora tenham ocorridos menos recuos (4), por exemplo orçamento 

(de 1536 para 1400), foram indicadas as datas precisas para 23 palavras, dentre elas 

abaixamento (1388), espargimento (1344) e corrompimento (1400). 

No século XV, novamente só 3 palavras foram retrodatadas: abalamento (de 

1495 para 1477), agasalhamento (de 1460 para 1437) e aposentamento (de 1499 para 

1498), entretanto foram indicadas as datas de 56 delas, como desempachamento 

(1430), despercebimento (1451), oferecimento (1419) . Para o século seguinte, XVI, 

retroagiram-se 7 (como aluamento, que retroagiu três séculos: de 1899 para 1600) e 
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se indicaram 5 datas precisas, por exemplo doutoramento (1562). Em XVII, ocorreram 

4 indicações (divertimento – 1653, enriquecimento – 1699, praguejamento – 1697 e 

sacudimento – 1697) e 14 retrodatações, como agabamento (de 1871 para 1613), 

deferimento (de 1899 para 1652) e desenterramento (1836 para 1643), estas com dois 

séculos de recuo). Aumentaram-se de modo significativo as retrodatações no século 

XVIII, a maioria datadas anteriormente como século XVIII: 30 palavras (por exemplo 

amortecimento – de 1881 para 1792), com 4 indicações de datas precisas: 

acareamento (1712), arrombamento (1749), calafetamento (1765) e velamento 

(1751).  

Os maiores achados estão no século XIX: com somente 5 indicações de datas 

precisas, como fuzilamento (1880), houve 171 retrodatações, a maioria por haver 

muitas obras novas no GB desde a última pesquisa de Freitas (2014a), realizada por 

volta de 2012. Houve desde recuos dentro do próprio século: abalroamento (de 1867 

para 1829), como do século XX para este, por exemplo acirramento (de 1949 para 

1837). 

O século XX traz ainda 25 datas retroagidas no mesmo século: abacinamento 

(de 1986 para 1936, adentramento (de 1986 para 1925), dentre outras, e indicação 

precisa de datas de 42 palavras, como norteamento (1901), saibramento (1903), 

castramento (1920). Já o século XXI é formado completamente por palavras 

encontradas no DHE (e em algumas obras lexicográficas publicadas posteriormente, 

logo foi mantida a data daquela publicação). A maioria destas palavras estavam 

indicadas no DHE com alguma data que não pôde ser comprovada, como 

reenchimento (1858), aborbulhamento (1783), abichalhamento (1940), ou ainda com 

indicação somente do século, como acanalamento (XIX), esmaiamento (XIV, 

espanholamento (XX). Além disso, grande parte não estava datada e não foram 

encontradas obras que pudesse ser visualizada a data de sua publicação, somente a 

indicação do GB, por isso foram excluídas desta pesquisa, considerando-se somente 

o DHE como publicação. 
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4.2 Alteração de datas pesquisadas em Freitas (2014a) 

580 palavras sofreram mudanças em sua data apresentada em Freitas (2014a), 

apesar do pouco tempo de pesquisa entre este trabalho e aquele (cerca de quatro 

anos). Isso mostra como uma ampliação de obras para pesquisa em determinado 

corpus causa um novo arranjo de dados. Ocorre que 380 palavras foram retrodatadas 

e 200 tiveram uma indicação precisa de data (só havia indicação de século). 

Iniciando no século XIII, houve 13 retrodatações, como pavimento, que recuou 

quatro séculos (de 1615 para 1300), arrombamento (de XV para 1209), e nenhuma 

indicação de data precisa. No século seguinte, há somente uma retrodatação bastante 

expressiva: afugentamento (de 1889 para 1344); contudo ocorreram 15 indicações de 

datas precisas, por exemplo: aditamento (1301), demarcamento (1320), provamento 

(1344).  

No século XV, a retrodatação cresce novamente: são 15 ocorrências, algumas 

bastante expressivas, como avezamento (de 1812 para 1400, recuando cinco séculos) 

e avançamento (de XVIII para 1400, retrodatando quatro séculos); o número de 

indicações de datas precisas é o dobro: 30 ocorrências, por exemplo: aquecimento 

(1419), cativamento (1437) e detrimento (1498). No próximo século, houve 8 recuos 

de datas, como desatamento (de 1954 para 1540, circundamento (de 1798 para 1505) 

e cozimento (de 1735 para 1587); em relação à indicação de data precisa, há 13 

palavras, como medicamento (1600), afinamento (1502, relaxamento (1561).  

Para o século XVII, a grande contribuição foi obtida nas obras de Bento Pereira, 

de acordo com o indicado: 26 retrodatações, como aplacamento, apuramento e 

murchamento (respectivamente 1889, 1792 e 1773 para 1697), e 55 novas datas 

precisas (49 obtidas nas obras indicadas), por exemplo aplainamento, esgotamento e 

latejamento (todas em 1697). No século posterior, novamente retrodatação 

expressiva: 53 ocorrências, dentre elas atracamento (de 1946 para 1800), 

empeçonhamento (de 1981 para 1787) e jazimento (de 1870 para 1710); todavia a 

indicação de datas precisas foi bastante baixa e ocorreu em somente três palavras: 

boleamento (1712), envolvimento (1741 e remontamento (1724). 
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A pesquisa para o século XIX foi largamente proveitosa e a maior obtida nesta 

pesquisa: 174 retrodatações, a maioria do século XX para este, como acionamento 

(de 1957 para 1899), compartilhamento (de 1995 para 1900) e desemparelhamento 

(de 1996 para 1857). Já para a indicação precisa de data, houve 43 ocorrências, 

dentre elas caldeamento (1880), funcionamento (1851) e reaparecimento (1853). 

Contudo, houve uma contribuição também expressiva de retrodatações no próprio 

século XX: 90 ocorrências, como apaulistamento (de 1975 para 1962), debordamento 

(1970 para 1927) e enteamento (de 1961 para 1905). As indicações de datas exatas 

para este século, 41 no total, também foram proveitosas: cabeamento (1994), 

esbarramento (1916) e encapsulamento (1975). 

Deste modo, percebe-se como uma pesquisa exaustiva em distintos corpora 

pode alterar os dados, como ocorreu neste trabalho. Houve muitas retrodatações e 

indicações de datas precisas em diversas palavras, em somente quatro anos de 

distância entre a pesquisa mais antiga e a atual, provavelmente devido à inserção de 

diversas obras (a maioria literária, lexicográfica e documental) no GB. Além disso, com 

os dados obtidos, ainda que no final da pesquisa, no banco de dados do DHPB, o 

corpus final apresenta um resultado mais próximo da real produtividade da língua 

portuguesa em cada século apontado. 
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5 GENEALOGIA DO SUFIXO -MENTO 

A pesquisa de mestrado (2008) e a de doutorado (2014a) foram bastante 

frutíferas para a composição deste glossário. Ademais, foram importantes para que, 

por um lado, se apresentassem uma descrição sumária do funcionamento dos sufixos 

latinos -men e -mentum em relação à sua produção lexical, às suas características 

morfológicas e semânticas e uma semântica estrutural de suas palavras derivadas, 

no Latim; por outro, analisou, de modo exaustivo, como o sufixo -mentum se 

desenvolveu nas principais línguas românicas: Castelhano, Francês, Italiano e 

Romeno, para poder contrastar com o Português e verificar a base etimológica deste. 

 Mediante a montagem de um corpus de análise das palavras latinas, 

identificaram-se as bases nominal e verbal das palavras em -men e em -mentum; em 

seguida, analisou-se a datação dessas palavras para, ao final, verificar o significado 

do sufixo em cada uma delas, resultando numa proposta de genealogia dos sufixos -

men / -mentum. Em seguida, desenvolveu-se um corpus para cada língua pesquisada, 

de modo exaustivo, com indicação de data de entrada, étimo, origem e aspecto 

semântico, analisaram-se todos os itens, sobre a semântica dessas palavras, com 

uma proposta de uma árvore genealógica do sufixo estudado sob um aspecto 

semântico, mostrando o caminho feito pelo sufixo por meio de seus significados. Ao 

final, obteve-se um modelo de análise etimológica para as línguas românicas e uma 

genealogia do sufixo -mentum, do Latim às românicas, conforme quadro a seguir. 
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6 CONCLUSÃO 

O estudo histórico realizado nesta pesquisa aponta para a questão de que as 

línguas se alteram devido a várias razões: geografia, tempo etc. Ele se torna bastante 

importante para uma precisa explicação e descrição etimológica do sufixo -mento e 

das palavras formadas por ele, assim como para futuros estudos históricos e 

etimológicos, por apresentar étimos e datas de produção das palavras pesquisadas. 

Apesar dos percalços durante a pesquisa, iniciada em 2004, foi bastante 

profícua e se mostrou rica para a área de Etimologia e outras afins, por haver pouca 

teoria sobre o assunto: necessitou-se tomar várias decisões ao longo do trabalho, o 

que foi demonstrado em sua descrição. 

Conforme indicado, a originalidade deste trabalho é justificada pela busca da 

genealogia do sufixo analisado e pela criação de um corpus, com o objetivo de se 

ampliarem esses campos para outros trabalhos, como estudos de outros sufixos, 

comparação entre alguns sufixos e suas derivações, glossários de palavras formadas 

por ouros sufixos, dentre outras propostas. Futuramente, os dados obtidos farão parte 

do DELPo, conforme proposto, a serem inseridos em uma outra etapa de trabalho da 

pesquisadora. É, de fato, gratificante a publicação deste glossário, assim como os 

resultados finais desta pesquisa. 
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 6 GLOSSÁRIO DE PALAVRAS PORTUGUESAS SUFIXADAS EM -MENTO 

 Como resultado da pesquisa feita, elaborou-se um glossário de palavras 

portuguesas sufixadas em -mento, com 2.918 verbetes em -mento, com data de 

criação da palavra no Português, étimo, abonação, nome da obra da qual esta foi 

retirada e indicação de localização da obra.  

ABAÇANAMENTO (2001) – TRS (do port. abaçanar). In: DHE. 

ABACELAMENTO (1897) – TRS (do port. abacelar) “uma, a abertura de covas ou 
sulcos; a outra, a colocação da muda na posição vertical e abacelamento da 
mesma.”. In: “A lavoura”, disponível em: <https://books.google.com.br/ 
books?id=rN5MAAAAYAAJ&q=abacelamento&dq=abacelamento&hl=ptBR&sa=X&
ei=M8_PVILeJ6e1sQTppoDQCQ&redir_esc=y> Acesso em 13.10.2014. 

ABACIAMENTO (1950) – TRS (do port. abaciar) “250 quilometros de Manaus, 
conduz à crença de que o embasamento se encontra a 1 870 metros de profundidade 
. Outro abaciamento, ainda mais próximo a Manaus e, ao que parece, ainda [...]”. 
In: “Revista Brasileira de Geografia”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=GgDjAAAAMAAJ&q=abaciamento&dq=aba
ciamento&hl=ptBR&sa=X&ei=JtDPVIa5DY3gsATU1YHICQ&redir_esc=y> Acesso 
em 13.10.2014. 

ABACINAMENTO (1936) – TRS (do port. abacinar) “Abacinamento. Suplicio usado 
na Idade Média e ja antes referido por Platio e outros autores, que consistía em 
cegar o pacíante com um ferro ao rubro.”. In: “Grande enciclopédia portuguesa e 
brasileira”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=1RArAAAAMA 
AJ&q=abacinamento&dq=abacinamento&hl=ptR&sa=X&ei=6NHPVPlKsWHsQTLgI
KADA&redir_esc=y> Acesso em 13.10.2014.  

ABAFAMENTO (1712) – TRS (do port. abafar) “Abafamento. Suffocação. 
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AUMENTO (1560) – EMP (do lat. augmentum) “tal que praza a Deos que daqui a 
muytos annos mande Sua Alteza hum Governador ao Brasil que tão zeloso seia do 
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e esta estimaçon seia esguardado o lugar en que iouver e a maneira en que uza 
de seu officio”. In: “Provas Da Historia Genealogica Da Casa Real Portugueza”, 
disponível em 
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<https://books.google.com.br/books?id=hFJBAA AAYAAJ&pg=RA1-
PA220&dq=avassalamento&hl=pt-BR&sa=X&ei=u0t3VZD4HqeCs 
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operará nos fructos um dessoramento dos seus succos”. In: “Technologia Rural ou 
Artes chimicas”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=OX 
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e&q=%22desterroamento%22&f=false> Acesso em 22.05.2015. 
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Argonautica é manifestamente o encurralamento dos Argonautas no Lago Triton”. 
In: “Os argonautas: subsídios para a antiga história do Occidente”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=U_sYAAAAYAAJ&q=%22encurralamento%
22&dq=%22encurralamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
29.06.2015. 

ENCURTAMENTO (1813) – TRS (do port. encurtar) “Decurlation, s. a acçaô de 
encurtar ; encurtamento.”. In: “English & Portuguese”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=1hhBAAAAMAAJ&pg=PT161&dq=%22enc
urtamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22encurtamento%22&f =false> Acesso 
em 29.06.2015. 

ENCURVAMENTO (1697) – TRS (do port. encurvar) “Pandatio, nis, f. g. || O 
encurvamento”. In: “Prosodia 5”, disponível em CDP. Acesso em 30.06.2015. 

ENDEMONINHAMENTO (1882) – TRS (do port. endemoninhar) “Activos 
divulgadores da crença na feiticeiria e no endemoninhamento, ainda hoje 
propalada pela theología de Gury”. In: “Centenario do Marquez de Pombal”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=aoRAAQAAMAAJ&q=%22end 
emoninhamento%22&dq=%22endemoninhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc= y> Acesso em 29.06.2015. 

ENDEREÇAMENTO (1864) – TRS (do port. endereçar) “endereçamento, direcção, 
governo. Enderezar, a.”. In: “Diccionario español-portugués”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=1tg_AQAAIAAJ&pg=PA291&dq=%22ender
e%C3%A7amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22endere%C3 %A7amento%22&f=false> 
Acesso em 29.06.2015. 

ENDEUSAMENTO (1945) – TRS (do port. endeusar) “Rodeava-a, da parte das 
pessoas da casa, uma espécie de endeusamento. Por causa da avó. Olha a avó. 
Vai ver se a avó está bem.”. In: “Retrato de família”, disponível em CDP. Acesso em 
29.06.2015. 

ENDIREITAMENTO  (1854) – TRS (do port. endireitar) “e até n'alguns pontos 
providenciou ácerca do endireitamento das ruas, quando isso se podia conseguir 
sem oprimir”. In: “Historia geral do Brazil”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=thUrAQAAMAAJ&pg=PA210&dq=%22endir
eitamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22endireitamento%22&f =false> Acesso 
em 29.06.2015. 

ENDIVIDAMENTO (1853) – RES (do port. endividar) “De facto, por esta ocasião 
César debatia-se com sérias carências financeiras, que o obrigaram a um enorme 
endividamento em Roma.”. In: “Historia de Portugal”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=2mYUAQAAIAAJ&q=%22endividamento%2
2&dq=%22endividamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
29.06.2015. 

ENDOIDECIMENTO (1850) – TRS (do port. endoidecer) “e mesmo porque não vejo 
porque meios elle soube que aquelle endoidecimento geral era resultado das 
chuvas, que haviam cabido em quanto elle estivera dormindo.”. In: “Ensaio 



 

 224        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

biographico-critico sobre os melhores poetas portugueses”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9sAGAAAAQAAJ&pg=RA1-PA26&dq=%22en 
doidecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22endoideciment 
o%22&f=false> Acesso em 29.06.2015. 

ENDORSAMENTO (1827) – TRS (do port. endorsar) “Indorsement, s. 
endossamento ou endorsamento, a acçaõ de endossar huma letra”. In: “A 
Dictionary of the Portuguese and English Languages”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mUw8AAAAIAAJ&pg=PT296&dq=%22end
orsamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22endorsamento%22&f =false> Acesso 
em 29.06.2015. 

ENDOSSAMENTO (1827) – TRS (do port. endossar) “Indorsement, s. 
endossamento ou endorsamento, a acçaõ de endossar huma letra”. In: “A Dictionary 
of the Portuguese and English Languages”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mUw8AAAAIAAJ&pg=PT296&dq=%22end
orsamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22endorsamento%22&f =false> Acesso 
em 30.06.2015. 

ENDURAMENTO (1799) – TRS (do port. endurar) “se determina, que suposto os 
Judeos queirão durar em sua perfia (perfídia) e enduramento (dureza , obstinação) 
e não queirão conhecer as palavras dos Profetas”. In: “Elucidario das palavras, 
termos e frases antiquadas da Lingua Portugueza”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=ODMTAAAAQAAJ&pg=PA114&dq=%22en
duramento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enduramento%22& f=false> Acesso em 
30.06.2015. 

ENDURECIMENTO (1570) – TRS (do port. endurecer) “ENDURECER A OUTREM * 
INDURATIO(ONIS). || HO ENDURECIMENTO *”. In: “Dicionário de Latim-Português 
2”, disponível em CDP. Acesso em 30.06.2015. 

ENEGRECIMENTO (1859) – TRS (do port. enegrecer) “e este éasna facil 
transformação em sulphureto negro pela acção do gaz sulphydrico, donde resulta o 
enegrecimento das pinturas que lêem por base este corpo.”. In: “Archivo universal”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=7zg9AQAAIAAJ&pg=PA38&d 
q=%22enegrecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enegre cimento%22&f =false> Acesso 
em 30.06.2015. 

ENERVAMENTO (1880) – TRS (do port. enervar) “Ao natural enervamento que o 
clima produz aggregou-se a inercia, a falta de estimulo”. In: “Viagem ao redor do 
Brasil, 1875-1878”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=pRFlAAAAMAAJ&q=enervamento&dq=ene
rvamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 30.06.2015. 

ENEVOAMENTO (1932) – TRS (do port. enevoar) “Anoitecia. O enevoamento do 
céu anuncia chuva e como não há tempo de construir chingues, para pernoitar, 
aproveitamos as cubatas de uma libata abandonada e com aspecto de construção 
recente.”. In: “Princesa Negra”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=_doIAQAAIAAJ&q=%22enevoamento%22&
dq=%22enevoamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 30.06.2015. 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        225 

ENFADAMENTO (1388) – TRS (do port. enfadar) “Et tãtas erã y as feguras dos 
ueados et as outras marauillas que sería grã deteẽça de as cõtar todas et 
enfadamento de as oýr.”. In: “Cronica Troyana”, disponível em CDP. Acesso em 
30.06.2015. 

ENFARAMENTO (1913) – TRS (do port. enfarar) “Enfaramento, m. Acto de 
enfarar.”. In: “Novo dicionário da língua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3210&dq=%22enf
aramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 30.06.2015. 

ENFARDAMENTO (1813) – TRS (do port. enfardar) “Enfardamento, s. m. packing.”. 
In: “Portuguese & English”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=pTtBAAAAMAAJ&pg=RA4-
PT136&dq=%22e nfardamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfardamento% 22&f=false> Acesso 
em 30.06.2015. 

ENFARINHAMENTO (1697) – TRS (do port. enfarinhar) “Pelacismus, i, m. g. || A 
insolencia, desaforo, molhadura, enfarinhamento por escarnio.”. In: “Prosodia 5”, 
disponível em CDP. Acesso em 30.06.2015. 

ENFARRUSCAMENTO (1898) – TRS (do port. enfarruscar) “sensação de uma 
tempestade, sem as arremettidas da ventania, nem o enfarruscamento do céo.”. In: 
“Os jagunços”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=NCFHAQAAIAAJ&q=%22enfarruscamento
%22&dq=%22enfarruscamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFARTAMENTO (1849) – TRS (do port. enfartar) “e que formalmente se 
convencionasse com um enfartamento de particulas pétreas”. In: “Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=HEoDAAAAMAAJ&pg=PA49&dq=%22enfa
rtamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfartamento%22&f= false> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFASTIAMENTO (1898) – TRS (do port. enfastiar) “o mesquinho mundo em que 
nos movemos com um tedio desolado, um enfastiamento ôco de desiludido”. In: 
“Branco e negro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=h2UoAQAAMAAJ&q=%22enfastiamento%2
2&dq=%22enfastiamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFATUAMENTO (1824) – TRS (do port. enfatuar) “Huma visinha he quem aqui as 
conduzio por ver a miseria , em que estavão; e contou ella que chegou a tanto o 
enfatuamento desta pobre gente”. In: “Hospital do mundo”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=YtcpAAAAYAAJ&pg=PA22-
IA53&dq=%22enfatuamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22 enfatuamento%22&f=false> Acesso 
em 01.07.2015. 

ENFEITAMENTO (1879) – TRS (do port. enfeitar) “o enfeitamento d'elle em 
verdade nao elidia d'elle o fedor”. In: “Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de 
Janeiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9GMsAAAAMAAJ&q=%22enfeitamento%2



 

 226        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

2&dq=%22enfeitamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFEITIÇAMENTO (1877) – TRS (do port. enfeitiçar) “o catolicismo romano, 
fundado na ampliação arbitrária dos artigos de fé, nas pompas de um culto faustoso, 
no enfeitiçamento dos sentidos, no casuísmo, na intolerância”. IN: “Obras 
completas de Rui Barbosa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=791mAAAAMAAJ&q=%22enfeiti%C3%A7a
mento%22&dq=%22enfeiti%C3%A7amento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> 
Acesso em 01.07.2015. 

ENFEIXAMENTO (1811) – TRS (do port. enfeixar) “Enfeixamento, m. f. 
enfaixamento.”. In: “Neues Portugiesisch-Deutsches und Deutsch-Portugiesische”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=mwFEAAAAcAAJ&pg=RA1-
PA52&dq=%22enfeixamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22 enfeixamento%22&f=false> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFERRUJAMENTO (1834) – TRS (do port. enferrujar) “enferrujamento. Rouillure 
, s. f. roedura de ferrugem”. In: “Nouveau dictionnaire portatif des langues française 
et portugaise”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=fC87AAAAYAAJ&pg=PA446&dq=%22enfer
rujamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enferrujamento%22 &f=false> Acesso 
em 01.07.2015. 

ENFEZAMENTO (1851) – TRS (do port. enfezar) “O enfezamento da villa da Praia, 
elevada á cathegoria de capital da província durante o regimen do monopólio”. In: 
“Revista popular”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=TPdOAQAAIAAJ&pg=RA1-
PA371&dq=%22 enfezamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfezamento% 22&f=false> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFIAMENTO (1788) – TRS (do port. enfiar) “ENFIAMENTO , s. m. Sanha, paixão 
daquelle que está enfiado.”. In: “Diccionario das linguas portuguesa e fracesa”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=PX-
1a89_1X0C&pg=PA488&dq=%22enfiamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=o nepage&q=%22enfiamento%22&f=false> Acesso em 
01.07.2015. 

ENFIBRAMENTO (1890) – TRS (do port. enfibrar) “grossos cravos de cabeças 
ponteagudas, sobre um esqueleto de hastes de ferro leves, e fazendo valer aqui e 
além o caprichoso enfibramento espiral de certos nós.”. In: “Os gatos”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=fu4zAAAAMAAJ&q=%22enfibramento%2 
2&dq=%22enfibramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFILEIRAMENTO (1895) – TRS (do port. enfileirar) “Baixas e escassamente 
illuminadas, de portas e janellas acanhadas, aceresce a isso o inconveniente de 
enfileiramento d'estas na direcção dos rumos dos ventos dominantes”. In: “Boletim 
da Sociedade de Geographia de Lisboa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=JDCeAAAAMAAJ&q=%22enfileiramento%2



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        227 

2&dq=%22enfileiramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFIVELAMENTO (1821) – TRS (do port. enfivelar) “Enfivelamento , s. m. a acção 
de enfivelar, v. a. afivelar.”. In: “Diccionario geral da lingoa Portugueza de Algibeira”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=sfdDAAAAcAAJ&pg=PA128&dq=%22enfiv
elamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfivelamento%22&f=false> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFOLHAMENTO (1812) – TRS (do port. enfolhar) “O outro enfolhamento segue 
este mesmo turno.”. In: “Memorias economicas da Academia real das sciencias de 
Lisboa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=31lJAAAAYAAJ&pg=PA132&dq=%22enfol
hamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfolhamento%22&f=false> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFORCAMENTO (1621) – TRS (do port. enforcar) “Os adivinhadôres saõ 
constrangidos aa forca, ou enforcamento.”. In: “centúrias”, disponível em CDP. 
Acesso em 02.07.2015. 

ENFORQUILHAMENTO (1986) – TRS (do port. enforquilhar) “Naquelas condições, 
plantas com dez meses de permanência no campo já estavam rebrotadas, 
mostrando no entanto enforquilhamento e deformação geral da copa.”. In: 
“Fitopatologia brasileira”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=wmlQAAAAYAAJ&q=%22enforquilhamento
%22&dq=%22enforquilhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFRACAMENTO (1961) – TRS (do port. enfracar) “enfracamento, s. m. enfracar, 
V. enfráctico,”. In: “Nôvo vocabulário ortográfico da língua portuguêsa”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22enfracamento%22
&dq=%22enfracamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 02.07.2015. 

ENFRAQUECIMENTO (1697) – TRS (do port. enfraquecer) “Eviratio, onis, f. g. || A 
capadura, enfraquecimento, affeminaçam, ou peladura do corpo.”. In: “Prosodia 3”, 
disponível em CDP. Acesso em 02.07.2015. 

ENFRAQUENTAMENTO (1430) – TRS (do port. enfraquentar) “E assi duas cousas, 
que trazem enfraquentamento aos outros, aguçavom a elle, as quaaes som 
occiosidade e estar soo.”. In: “Livro dos ofícios”, disponível em CDP. Acesso em 
02.07.2015. 

ENFREAMENTO (1613) – TRS (do port. enfrear) “Refraenatio, onis. O 
enfreamento.”. In: “Dictionarium Latino Lusitanicum, et vice versa Lusitanico 
Latinum”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=pMaoPRj-
XokC&pg=RA3-PA189-IA6&dq=%22enfreamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfreamento%22&f=false> Acesso em 
02.07.2015. 

ENFRENTAMENTO (1886) – TRS (do port. enfrentar) “Os povos da fronteira 
transmontana falam enfrentamento o castelhano, do mesmo modo que os de lá 



 

 228        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

falam o portuguez.”. In: “Bibliotheca do povo e das escolas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Loo9AQAAMAAJ&q=%22enfrentamento%2
2&dq=%22enfrentamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
03.07.2015. 

ENFUNILAMENTO (1913) – TRS (do port. enfunilar) “*Enfunilamento*, s. m. Acto 
ou effeito de enfunilar.”. In: “Novo dicionário da língua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3221&dq=%22enf
unilamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfunilamento%22&f=false> Acesso em 
03.07.2015. 

ENFURECIMENTO (1822) – TRS (do port. enfurecer) “Na minha conta de 27 do mez 
preterito expuz a Vossa Magestade o estado de enfurecimento, e aversaó em que 
espiritos perversos tem posto o Povo”. In: “Allegaçaõ do Brigadeiro José Correa de 
Mello, Governador das Armas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=vlBgAAAAcAAJ&pg=PA18&dq=%22enfure
cimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enfurecimento%22&f=false> Acesso 
em 03.07.2015. 

ENFURIAMENTO (2001) – TRS (do port. enfuriar). In: DHE. 

ENGAJAMENTO (1808) – TRS (do port. engajar) “a província de Moçambique 
determinou a todas as auctoridades que directamente interveem nos contractos de 
engajamento para a Republica Sul Africana que recommendem aos engajadores a 
necessidade”. In: “Portugal em Africa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=y-
czAQAAMAAJ&pg=PA516&dq=%22engajamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engajamento%22&f=false> Acesso em 
03.07.2015. 

ENGALFINHAMENTO (1914) – TRS (do port. engalfinhar) “sua verdadeira situação 
estratejica, para, na pezada de probabilidades, ajuízar-lhe a rezistencia em um 
engalfinhamento adrede estudado e acalentado.”. In: “Roosevelt”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=K_wLAAAAIAAJ&q=%22engalfinhamento%
22&dq=%22engalfinhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
03.07.2015. 

ENGANCHAMENTO (1811) – TRS (do port. enganchar) “Enganchamento, m. das 
Anwerben der oldaten.”. In: “Neues Portugiesisch-Deutsches und Deutsch-
Portugiesische”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mwFEAAAAcAAJ&pg=PA373&dq=%22eng
anchamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enganchamento%22&f=false> Acesso 
em 03.07.2015. 

ENGARRAFAMENTO (1831) – TRS (do port. engarrafar) “O engarrafamento neste 
armazém he inteiramente differente do costume, porque em lugar de as rolhas serem 
mordidas a dente”. In: “Gazeta de Lisboa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=EvIvAAAAYAAJ&pg=PA766&dq=%22engar
rafamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engarrafamento%22&f=false> Acesso 
em 03.07.2015. 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        229 

ENGASGAMENTO (1812) – TRS (do port. engasgar) “Engouement, s. m. 
engasgamento, preocupação, afeição”. In: “Dictionnaire portatir français-portugais 
et portugais-français”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=RENTAAAAcAAJ&pg=PA175&dq=%22eng
asgamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engasgamento%22&f=false> Acesso 
em 03.07.2015. 

ENGASTAMENTO (1871) – TRS (do port. engastar) “quando estão pregadas na 
alma das madres, e por isso resistindo á flexão como prismas engastados, ou com 
meio engastamento.”. In: “Revista de obras publicas e minas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=ibcmra_5ZLsC&pg=PA288&dq=%22engast
amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engastamento%22&f=false> Acesso 
em 03.07.2015. 

ENGATAMENTO (1886) – TRS (do port. engatar) “N'um congresso d'empregados 
dos caminhos de ferro realisado em Leicester discutiu se o engatamento CC 
wagons e os meios de prevenir os acidentes”. In: “A Illustração”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Gt46AQAAMAAJ&q=%22engatamento%22
&dq=%22engatamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 06.07.2015. 

ENGAVETAMENTO (1958) – TRS (do port. engavetar) “Engavetamento de trens 
Como foi divulgado”. In: “Revista dos criadores”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=gvziAAAAMAAJ&q=%22engavetamento%2
2&dq=%22engavetamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
06.07.2015. 

ENGAZOPAMENTO (1935) – TRS (do port. engazopar) “é a philosophia da 
empulhação, do engazopamento e da perfidia.”. In: “Anais da Câmara dos 
Deputados”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=n5ITAQAAMAAJ&q=%22engazopamento%
22&dq=%22engazopamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
06.07.2015. 

ENGAZUPAMENTO (1913) – TRS (do port. engazupar) “Ao demais, naquelles dois 
dias, mais do que nunca, el- le sentiu a necessidade de que se confirmasse, 
definitivamente, o delineado engazupamento do marido de Carmenta.”. In: “A 
serpente”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=r38VAQAAMAAJ&q=%22engazupamento%
22&dq=%22engazupamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
06.07.2015. 

ENGEDRAMENTO (1978) – TRS (do port. engedrar) “Daí, o engedramento de 
versões, as mais disparatadas.”. In: “Contagem perante a história”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=nS4sAAAAYAAJ&q=%22engedramento%2
2&dq=%22engedramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
06.07.2015. 

ENGELHAMENTO (1446) – TRS (do port. engelhar) “pera se declarar o misterio per 
que a Cristo foi desposada a Igreja, a qual he sempre virgem sem magoa e sem 
verruga ou engelhamento, da qual virgern nos somos filhos na fe de Jesu Cristo,”. 
In: “Livro de vita Christi”, disponível em CDP. Acesso em 06.07.2015. 

ENGENDRAMENTO (1880) – TRS (do port. engendrar) “o acto da creação ou 



 

 230        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

engendramento é uma sedição, e o acto de adiamento da assembléa provincial.”. 
In: “Annaes do Parlamento Brasileiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=qA4PAQAAIAAJ&q=%22engendramento%
22&dq=%22engendramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
06.07.2015. 

ENGESSAMENTO (1856) – TRS (do port. engessar) “A salga, como diz M. de 
Girardin, da mesma sorte que o engessamento, não é senão um meio de augmentar 
os produtos”. In: “Jornal da Sociedade Agricola do Porto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mQAtAAAAYAAJ&pg=PA151&dq=%22eng
essamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engessamento%22&f=false> Acesso 
em 06.07.2015. 

ENGLOBAMENTO (1821) – TRS (do port. englobar) “nas questões de alta politica, 
de grandes interesses sociaes, na generalidade, deslocamento e englobamento 
com que os tenho visto aqui apresentar sem base determinada em que assentem”. 
In: “Anais da Camara dos Deputados”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=7YZIAQAAMAAJ&pg=PA274&dq=%22engl
obamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22englobamento%22&f=false> Acesso 
em 06.07.2015. 

ENGODAMENTO (1886) – TRS (do port. engodar) “O carneiro lincoln alliado ao 
merino dá mestiços de grande porte, vigorosos, precoces, e de fácil entretenimento 
e engodamento.”. In: “Revista agricola do Imperial instituto fluminense de 
agricultura”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=5IkmAQAAIAAJ&q=%22engodamento%22
&dq=%22engodamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 06.07.2015. 

ENGOLFAMENTO (1929) – TRS (do port. engolfar) “a) Lisboa, Madeira, Cabo 
Verde, Bijagós, alturas da Serra Leoa, engolfamento no mar largo.”. In: “Questão 
entre o Snr. Almirante Gago Coutinho e o Dr. José Maria Rodrigues”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=VioNAQAAIAAJ&q=%22engolfamento%22
&dq=%22engolfamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.07.2015. 

ENGOLSAMENTO (1697) – TRS (do port. engolsar) “Ingurgitatio, nis, f. g. || O 
engolsamento”. In: “Prosodia 4”, disponível em CDP. Acesso em 07.07.2015. 

ENGORDURAMENTO (1820) – TRS (do port. engordurar) “PROCESSO Para 
corrigir o engorduramento dos vinhos.”. In: “Annaes das sciencias, das artes, e das 
letras”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=zRnguB79ysoC&pg=PA23&dq=%22engord
uramento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engorduramento%22&f=false> Acesso 
em 07.07.2015. 

ENGRAÇAMENTO (1961) – TRS (do port. engraçar) “engraçado, adj. e s. m. 
engraçamento, s. m. engraçar, v. engradação”. In: “Nôvo vocabulário ortográfico da 
língua portuguêsa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22engra%C3%A7am
ento%22&dq=%22engra%C3%A7amento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> 
Acesso em 07.07.2015. 

ENGRADAMENTO (1798) – TRS (do port. engradar) “ou em lugar do tal 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        231 

engradamento ou gelosia , se podem pór tijollos em distancia de quatro pollegadas 
huns dos outros”. In: “Alographia Dos Alkalis Fixos Vegetal ou Potassa, Mineral Ou 
Soda”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=JApAAAAAcAAJ&pg=PA62&dq=%22engra
damento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engradamento%22&f=false> Acesso 
em 07.07.2015. 

ENGRAMPAMENTO (2001) – TRS (do port. emgrampar). In: DHE. 

ENGRANDECIMENTO (1697) – TRS (do port. engrandecer) “Magnificatio, nis, f. g. 
|| O louvor, o engrandecimento”. In: “Prosodia 4”, disponível em CDP. Acesso em 
07.07.2015. 

ENGRANZAMENTO (1820) – TRS (do port. engranzar) “os quaes se movem todos 
huns por meio dos outros sem engranzamento”. In: “Annaes das sciencias, das 
artes, e das letras”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=zRnguB79ysoC&pg=RA3-
PA59&dq=%22engranzamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engranzamento%22&f=false> Acesso 
em 07.07.2015. 

ENGRAXAMENTO (1836) – TRS (do port. engraxar) “ENGRAXAMENTO, s. m. 
verbo (mento suf.), acção de engraxar.”. In: “Novo diccionario critico e etymologico 
da lingua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=hxNhAAAAcAAJ&pg=PA470&dq=%22engr
axamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engraxamento%22&f=false> Acesso 
em 07.07.2015. 

ENGRAZAMENTO (1857) – TRS (do port. engrazar) “destinada a fazer com que as 
duas muralhas tenham entre si um engrazamento que as ligue,”. In: “O instituto”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=CyDmAAAAMAAJ&pg=RA2-
PA225&dq=%22engrazamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engrazamento%22&f=false> Acesso 
em 07.07.2015. 

ENGRENHAMENTO (1913) – TRS (do port. engrenhar) “Engrenhamento*, s. m. 
Acto ou effeito de engrenhar.”. In: “Novo dicionário da língua portuguesa”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3236&dq=%22eng
renhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engrenhamento%22&f=false> Acesso 
em 08.07.2015. 

ENGROSSAMENTO (1697) – TRS (do port. engrossar) “Stymma, tis, n. g. || A borra, 
engrossamento, ou espessura do unguento.”. In: “Prosodia 7”, disponível em CDP. 
Acesso em 08.07.2015. 

ENGUIÇAMENTO (1953) – TRS (do port. enguiçar) “dada a pobreza e a fraqueza 
do inconsistente plantio, que sobrevivia no enguiçamento da geração espontânea.”. 
In: “Revista de Guimarães”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=zfsXAQAAIAAJ&q=%22engui%C3%A7ame
nto%22&dq=%22engui%C3%A7amento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> 
Acesso em 08.07.2015. 



 

 232        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

ENGULHAMENTO (1836) – TRS (do port. engulhar) “ENGULHAMENTO. V. 
Engulho. ENGULHAR”. In: “Novo diccionario critico e etymologico da lingua 
portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=hxNhAAAAcAAJ&pg=PA471&dq=%22engu
lhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22engulhamento%22&f=false> Acesso 
em 08.07.2015. 

ENJAULAMENTO (1894) – TRS (do port. enjaular) “riuma dbstinação já 
inconsciente, por onde iugir daquelle enjaulamento, mas tudo inutilmente, 
quebrando-se de encontro ao impossivel seus esforços pungentes tí suas pasniosas 
ousadias”. In: “Phrases e fantasias”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=AGsVAQAAMAAJ&q=%22enjaulamento%2
2&dq=%22enjaulamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
08.07.2015. 

ENJEITAMENTO (1863) – TRS (do port. enjeitar) “Engeitamento ou Enjeitamento, 
repudio — rebotalho, refugo – redhibição.”. In: “Diccionario dos synonymos poeticos 
e de epithetos da lingua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Gr9HAQAAMAAJ&pg=RA1-
PA112&dq=%22enjeitamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enjeitamento%22&f=false> Acesso em 
08.07.2015. 

ENJOAMENTO (1580) – TRS (do port. enjoar) “comigo somente estava, que nos 
fossemos despedir dos mais Irmãos que estavão debaxo da tolda deitados pelo 
enjoamento e fraqueza por não termos ainda aquelle dia comido.”. In: “Historia do 
Japam 2”, disponível em CDP. Acesso em 08.07.2015. 

ENJUGAMENTO (1948) – TRS (do port. enjugar) “na missão prestigiosa e na tarefa 
executiva do enjugamento associado, em bom sentido prático,”. In: “Revista de 
Guimarães”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=ZfIXAQAAIAAJ&q=%22enjugamento%22&
dq=%22enjugamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 08.07.2015. 

ENLAÇAMENTO (1697) – TRS (do port. enlaçar) “Laqueatura, ae, f. g. || O 
enlaçamento, enlaçadura.”. In: “Prosodia 4”, disponível em CDP. Acesso em 
08.07.2015. 

ENLATAMENTO (1851) – TRS (do port. enlatar) “Ainda existe o equipamento para 
enlatamento, armazenagem, e transporte, uma rede completa de canalização para 
recebimento e suprimento dos navios”. In: “Revista marítima brasileira”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=L5QPAAAAIAAJ&q=%22enlatamento%22&
dq=%22enlatamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 08.07.2015. 

ENLEAMENTO (1897) – TRS (do port. enlear) “A perturbação, o enleamento, um 
desejo mal disfarçado de evitar-me a presença, foram indicios mais seguros para 
formar certo juizo.”. In: “O crime da sociedade”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=uKomAQAAIAAJ&q=%22enleamento%22&
dq=%22enleamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 10.07.2015. 

ENLEIVAMENTO (1979) – TRS (do port. enleivar) “A colheita compreende as 
seguintes fases: corte das raízes, sacudimento e enleivamento das plantas, 
batedura ou despencamento das vagens e peneiragem.”. In: “Estudos sócio-



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        233 

econômicos da Região Sudeste”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9Dg-
AAAAYAAJ&q=%22enleivamento%22&dq=%22enleivamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 10.07.2015. 

ENLEVAMENTO (1525) – TRS (do port. enlevar) “E adorou-o mui devotadamente 
com lagrimas de grande prazer, confortado e animado com tal enlevamento e 
confirmação do Espirito Santo,”. In: “Cronica de D. Afonso Henriques”, disponível em 
CDP. Acesso em 10.07.2015. 

ENLIÇAMENTO (1897) – TRS (do port. enliçar) “Ai que se fosse atraz da vontade e 
do enliçamento em que me levam as bellezas da Mocidade Perdida,”. In: “Novos e 
velhos”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mWkxAQAAMAAJ&q=%22enli%C3%A7am
ento%22&dq=%22enli%C3%A7amento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso 
em 10.07.2015. 

ENLOJAMENTO (1913) – TRS (do port. enlojar) “Enlojamento*, m. Acto ou effeito 
de enlojar.”. In: “Novo dicionário da língua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3245&dq=%22enlo
jamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 10.07.2015. 

ENLONGAMENTO (1972) – TRS (do port. enlongar) “Olhos lâmina de luz, o gato, 
tecida maciez de assalto, passo a passo, vezes de sinuosidade, enlongamento.”. 
In: “Imago”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=U6F1AAAAMAAJ&q=%22enlongamento%2
2&dq=%22enlongamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
10.07.2015. 

ENLOUQUECIMENTO (1856) – TRS (do port. enlouquecer) “O San-João I de 1587 
viu perdidas as esperanças mais caras ao coração de Luiz: dois annos depois, no 
anniversario daquelle dia infausto, sombria meditação, quasi enlouquecimento, 
oassaltou, quando caminho da India ia.”. In: “Lendas peninsulares”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Yv89AQAAMAAJ&pg=PA201&dq=%22enlo
uquecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enlouquecimento%22&f=false> Acesso 
em 10.07.2015. 

ENLOUSAMENTO (1905) – TRS (do port. enlousar) “proveniente do enlousamento 
de 608 quadros pretos escolares,”. In: “Boletin Official da Inst. Pub.”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=33JHAAAAYAAJ&q=%22Enlousamento+%
22&dq=%22Enlousamento+%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
10.07.2015. 

ENLUTAMENTO (1901) – RES (do port. enlutar) “E vogava na desolação indefinida 
do mar e sob o enlutamento solitário d'um céo, que, augustamente, balisava scenas 
bem trágicas.”. In: “O Instituto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=rd0WAAAAYAAJ&q=%22enlutamento%22
&dq=%22enlutamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 10.07.2015. 

ENOBRECIMENTO (1816) – TRS (do port. enobrecer) “por meio da qual o genero 
humano se eleva ao mais alto grau de enobrecimento”. In: “O investigador 
portuguez em Inglaterra”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=HSoDAAAAYAAJ&pg=PA449&dq=%22eno
brecimento+%22&hl=pt-



 

 234        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enobrecimento%20%22&f=false> 
Acesso em 10.07.2015. 

ENOJAMENTO (1704) – TRS (do port. enojar) “outros, ao destinado [,] enojamento, 
porém os que foram examinar o ouro[,] voltaram com o desengano de o não 
acharem.”. In: “Noticia diária e individual das marchas e acontecimentos mais 
condignos da jornada que fez o senhor mestre de campo, regente e guarda-mor 
Inácio Correia Pamplona, desde que saiu de sua casa e fazenda do Capote ás 
conquistas do Sertão, até se tornar a recolher á mesma sua dita fazenda do Capote 
etc etc etc”, disponível em DHPB. Acesso em 20.06.2016. 

ENOVELAMENTO (2001) – TRS (do port. enovelar). In: DHE. 

ENQUADRAMENTO (1829) – TRS (do port. enquadrar) “O arco da moldura ou 
enquadramento geral é uma composição de gótico florido”. In: “Arqueologia e 
Historia”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=xVANAQAAIAAJ&pg=RA2-
PA52&dq=%22enquadramento+%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enquadramento%20%22&f=false> 
Acesso em 13.07.2015. 

ENQUADRILHAMENTO (1961) – TRS (do port. enquadrilhar) “enquadramento, s. 
m. enquadrar, V. enquadrear, r. enquadrilhamento, s. m. enquadrilhar”. In: “Nôvo 
vocabulário ortográfico da língua portuguêsa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22enquadrilhamento
%22&dq=%22enquadrilhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
13.07.2015. 

ENQUISTAMENTO (1894) – TRS (do port. enquistar) “durante cujo desenvolvimento 
perderam-se vidas não só bolivianas mas brasileiras também, desastres agravados 
pela possibilidade do enquistamento,”. In: “Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=eq5oAAAAMAAJ&q=%22enquistamento+%
22&dq=%22enquistamento+%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
13.07.2015. 

ENRABICHAMENTO (1953) – TRS (do port. enrabichar) “De maluco me chamaram 
quando do meu enrabichamento com a Rosa.”. In: “Água barrenta”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=nNlVAAAAMAAJ&q=%22enrabichamento%
22&dq=%22enrabichamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
13.07.2015. 

ENRAIVECIMENTO (1878) – TRS (do port. enraivecer) “em mais resultado que 
derramamento de sangue, devastações do territorio, ruinas de propriedades, e 
enraivecimento crescente e progressivo”. In: “Historia do Brazil de 1831 á 1840”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=IdU4AQAAMAAJ&q=%22enraivecimento+
%22&dq=%22enraivecimento+%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
13.07.2015. 

ENRAIZAMENTO (1830) – TRS (do port. enraizar) “servem de grossa barreira â 
genuína reforma , e ao total enraizamento das novas instituições, e isto por muitos 
modos.”. In: “Aurora Fluminense”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=ksdeAAAAcAAJ&pg=PA1482&dq=%22enra
izamento%22&hl=pt-



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        235 

BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enraizamento%22&f=false> Acesso em 
13.07.2015. 

ENRAMAMENTO (1836) – TRS (do port. enramar) “ENRAMAMENTO, s. m. verb. 
(mento suff.), o acto de enramar”. In: “Novo diccionario critico e etymologico da lingua 
Portugueza”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=HM9TAAAAcAAJ&pg=PA473&dq=%22enr
amamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enramamento%22&f=false> Acesso em 
13.07.2015. 

ENREDAMENTO (1647) – TRS (do port. enredar) “enredamento. Irretitio, onis.”. In: 
“Thesouro da lingoa portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=e6DyxVG39WIC&pg=RA1-PA46-
IA1&dq=%22enredamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enredamento%22&f=false> Acesso em 
13.07.2015. 

ENREGELAMENTO (1836) – TRS (do port. enregelar) “estado dos liquores 
congelados— (med.) catalepsia, enregelamento, tolhimento (dos membros).”. In: 
“Novo diccionario Francez-Portuguez”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=MPhDAAAAcAAJ&pg=PA240&dq=%22enr
egelamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enregelamento%22&f=false> Acesso 
em 14.07.2015. 

ENRIÇAMENTO (1937) – TRS (do port. enriçar) “Por outro lado, a alta 
permeabilidade aumenta o ‘chill’, defeito que se traduz pelo enriçamento da 
superfície da peça fundida.”. In: “Avulso”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=rT4XAQAAIAAJ&q=%22enri%C3%A7amen
to%22&dq=%22enri%C3%A7amento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso 
em 14.07.2015. 

ENRIJAMENTO (1903) – TRS (do port. enrijar) “se podem ser e são uma 
commodidade apreciável e até necessária em annos adeantados, aos novos só 
servem para lhes debilitar a coragem physica e moral indispensável para as lutas da 
vida e para o próprio enrijamento da alma.”. In: “O Instituto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=xGJIAAAAYAAJ&q=%22enrijamento%22&
dq=%22enrijamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 14.07.2015. 

ENRIJECIMENTO (1944) – TRS (do port. enrijecer) “Realmente, o emprego desse 
agente parece ocasionar um enrijecimento do corpo bacteriano”. In: “Memorias do 
instituto Butantan”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=fOLRAAAAMAAJ&q=%22enrijecimento%22
&dq=%22enrijecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 14.07.2015. 

ENRIPAMENTO (1870) – TRS (do port. enripar) “no encaibramento e enripamento 
dos tectos; as distancias que deveráõ guardar entre si estas differentes peças”. In: 
“Collecção das decisões do governo do Imperio do Brazil de 1866”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=wetfAAAAcAAJ&pg=PA43&dq=%22enripa
mento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enripamento%22&f=false> Acesso em 
14.07.2015. 

ENRIQUECIMENTO (1699) – TRS (do port. enriquecer) “depois de feitos grandes 



 

 236        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

dispendios, foi grande dita acharem-se tão grandes thezouros em terras das 
conquistas de Portugal para maior enriquecimento dellas, sem ter custado um só 
vintem á fazenda real;”. In: “Dispõe o padre superior as cousas das residências e 
manda o padre João Maria Gorsony com a tropa de resgate ao Sertão”, disponível 
em DHPB. Acesso em 20.06.2016. 

ENRIZAMENTO (1871) – TRS (do port. enrizar) “ENRIZAMENTO, s. the act of 
putting in the reefs (sails, etc.).”. In: “A New Dictionary of the Portuguese and English 
Languages”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=NrNLAQAAMAAJ&pg=PA382&dq=%22enri
zamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enrizamento%22&f=false> Acesso em 
14.07.2015. 

ENROCAMENTO (1876) – EMP (do fr. enrochement) “a primeira consiste n'um 
molhe de enrocamento de pedra, destinado a receber uma ponte de ferro”. In: “A 
exposição de obras publicas em 1875”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=8kgIAAAAQAAJ&q=%22enrocamento%22
&dq=%22enrocamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 14.07.2015. 

ENRODILHAMENTO (1895) – TRS (do port. enrodilhar) “Guardar respeitosamente 
um culto fervoroso por tudo quanto representasse um enrodilhamento caudato.”. 
In: “Don Quixote: jornal illustrado de Angelo Agostini”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=8l4vAQAAMAAJ&q=%22enrodilhamento%2
2&dq=%22enrodilhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
13.07.2015. 

ENROLAMENTO (1798) – TRS (do port. enrolar) “Tem havido a cautela de 
conservar os Pergaminhos estendidos , sem dobra, ou enrolamento que os 
damnifique”. In: “Observações historicas e criticas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=JpdSAAAAcAAJ&pg=PA14&dq=%22enrola
mento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enrolamento%22&f=false> Acesso em 
13.07.2015. 

ENROSCAMENTO (1697) – TRS (do port. enroscar) “Implexus, a, um * 
Enroscamento da cobra”. In: “Tesouro da lingua portuguesa 1”, disponível em CDP. 
Acesso em 14.07.2015. 

ENROUQUECIMENTO (1836) – TRS (do port. enrouquecer) “Enrouquecimento, 
rouquez, rouquice, rouquidão”. In: “Novo Diccionario da Lingua Portugueza”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0PdDAAAAcAAJ&pg=PA121&dq=%22enro
uquecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enrouquecimento%22&f=false> Acesso 
em 14.07.2015. 

ENRUBESCIMENTO (1902) – TRS (do port. enrubescer) “estávamos sós, o que 
levou a um segundo enrubescimento antes que o primeiro tivesse passado.”. In: 
“Viagem sentimental”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=kv150bptWJ8C&pg=PA119&dq=%22enrub
escimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enrubescimento%22&f=false> acesso 
em 15.07.2015. 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        237 

ENRUGAMENTO (1832) – TRS (do port. enrugar) “se o corpo se não acha 
inteiramente consumido, são enrugamento da cutis, phlyctenas, as partes do corpo 
negras e tostadas”. In: “Instituições de Medicina Forense”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=moNhAAAAcAAJ&pg=PA250&dq=%22enru
gamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enrugamento%22&f=false> Acesso em 
15.07.2015. 

ENSACAMENTO (1797) – TRS (do port. ensacar) “Do descaroçamento, e 
ensaccamento. Artículo I. do descaroçamento.”. In: “Capitulo X – Do 
descaroçamento, e ensaccamento. Artículo I. do descaroçamento.”, disponível em 
DHPB. Acesso em 10.06.2016. 

ENSAIAMENTO (1788) – TRS (do port. ensaiar) “ENSAIAMENTO, s. m. A acção 
de ensaiar, prova, exame.”. In: “Diccionario das linguas portuguesa e fracesa”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=PX-
1a89_1X0C&pg=PA498&dq=%22ensaiamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22ensaiamento%22&f=false> Acesso em 
15.07.2015. 

ENCAIBRAMENTO (1870) – TRS (do port. ensaibrar) “Poderão reduzir-se á limpeza 
das ruas, ao seu ensaibramento, preparação de terra e de estrumes”. In: “Jornal de 
horticultura practica”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=uRoiAQAAIAAJ&q=%22ensaibramento%22
&dq=%22ensaibramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
15.07.2015. 

ENSAMBLAMENTO (1913) – TRS (do port. ensamblar) “Ensamblamento*, m. O 
mesmo que ensambladura.”. In: “Novo dicionário da língua portuguesa”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3262&dq=%22ens
amblamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22ensamblamento%22&f=false> Acesso 
em 15.07.2015. 

ENSANDECIMENTO (1901) – TRS (do port. ensandecer) “Que ensandecimento! 
Pois nada mais fácil do que ter um programma num paiz onde falta fazer quasi tudo.”. 
In: “O Instituto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=rd0WAAAAYAAJ&q=%22ensandecimento
%22&dq=%22ensandecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
15.07.2015. 

ENSAPAMENTO (2001) – TRS (do port. ensapar). In: DHE. 

ENSARILHAMENTO (1939) – TRS (do port. ensarilhar) “Porque aquele precipitado 
tratado, quando o governo de Londres ainda não ordenára o ensarilhamento das 
armas?”. In: “O rei do Brasil”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=RhRnAAAAMAAJ&q=%22ensarilhamento%
22&dq=%22ensarilhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
15.07.2015. 

ENSEBAMENTO (1864) – TRS (do port. ensebar) “Ensebadura. F. Ensebamento; 
acção e effeito de ensebar.”. In: “Diccionario español-portugués”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=1tg_AQAAIAAJ&pg=PA314&dq=%22enseb
amento%22&hl=pt-



 

 238        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

BR&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAjgUahUKEwiKz53J6pfJAhVDHpAKHdwuCms#v=on
epage&q=%22ensebamento%22&f=false> Acesso em 15.07.2015. 

ENSECAMENTO (1803) – TRS (do port. ensecar) “pela grande dependencia, que 
delles tem; Se a construcção das estradas , e pontes , o ensecamento dos 
pântanos”. In: “Memoria sobre a absoluta necessidade”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9z5YAAAAcAAJ&pg=PA8&dq=ensecament
o&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ensecamento&f=false> Acesso em 
16.07.2015. 

ENSEIRAMENTO (1911) – TRS (do port. enseirar) “e como estas são pequenas tem 
por isso o enseiramento de subir mais alto pâra se podêr accommodar a mesma 
quantidade”. In: “Gazeta das aldeias”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0Q0-
AQAAMAAJ&q=enseiramento&dq=enseiramento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> 
Acesso em 16.07.2015. 

ENSIMESMAMENTO (1881) – TRS (do port. ensimesmar) “A esta época de 
ensimesmamento, segue-se outra de manifestação no espaço”. In: “História da 
filosofia”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=I8EwAQAAMAAJ&q=ensimesmamento&dq
=ensimesmamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 16.07.2015. 

ENSINAMENTO (1827) – TRS (do port. ensinar) “N'estas fontes suspeitas foram 
haurir as informações, que converteram descuidosamente nas paginas de seus 
livros, como ensinamento veridico do passado da patria.”. In: “Historia da campanha 
do sul em 1827”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=H8srAAAAYAAJ&pg=PA443&dq=ensiname
nto&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ensinamento&f=false> Acesso 
em 16.07.2015. 

ENSOAMENTO (1871) – TRS (do port. ensoar) “insipid, without relish. • 
ENSOAMENTO, s. (bot.) – das plantas, a sickness of plants for wanting of Water”. 
In: “A New Dictionary of the Portuguese and English Languages”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=NrNLAQAAMAAJ&pg=PA383&dq=ensoam
ento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ensoamento&f=false> Acesso 
em 16.07.2015. 

ENSOBERBECIMENTO (1871) – TRS (do port. ensoberbecer) “Entre os effeitos 
lamentaveis, produzidos no Brazil pelos revezes da desastrada frota do Conde da 
Torre, devemos ainda mencionar dois ; a saber : o novo alento e ensoberbecimento 
que elles foram dar aos índios inimigos, e o pretexto”. In: “Historia das lutas com os 
Hollandezes no Brazil desde 1624”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=lhVrRpYMB60C&pg=PA152&dq=%22enso
berbecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22ensoberbecimento%22&f=false> 
Acesso em 16.07.2015. 

ENSOLEIRAMENTO (1866) – TRS (do port. ensoleirar) “Em quarto logar 13 linhas 
de ensoleiramento ou pequenas barragens construídas atrevez do leito do canal 
em ordem a neutralisar ou destruir os effeitos da grande velocidade da corrente”. In: 
“O Archivo rural”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Aj4iAQAAIAAJ&pg=PA176&dq=ensoleiram
ento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ensoleiramento&f=false> 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        239 

Acesso em 16.07.2015. 

ENSOMBRAMENTO (1892) – TRS (do port. ensombrar) “E pelos rachões dos valles 
entrecruzados começava a alaparse um diaphano ensombramento crepuscular.”. 
In: “O Occidente”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=42ZDAQAAMAAJ&q=ensombramento&dq=
ensombramento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 16.07.2015. 

Ensombrecimento (1962) – TRS (do port. ensombrecer) “Não se tratava de um 
ensombrecimento, mas, por infelicidade”. In: “Tempo brasileiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=VxEwAAAAYAAJ&q=ensombrecimento&dq
=ensombrecimento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 16.07.2015. 

ENSOVALHAMENTO  (2001) – TRS (do port. ensovalhar). In: DHE. 

ENSURDECIMENTO (1794) – TRS (do port. ensurdecer) “ENSURDECIMENTO, s. 
m. Perde do sentido dе ouvir. V. Surdeza.”. In: “Diccionario portuguez-francez-e-
latino”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=p6tHAQAAMAAJ&pg=PA499&dq=ensurdec
imento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ensurdecimento&f=false> 
Acesso em 17.07.2015. 

ENTABLAMENTO (1799) – EMP (do fr. entablement) “tapadas na ponta, e cheias 
do mellado, a calda da batedeira, ao depois de se ter esfriado na resfriadeira. IV 
entablamento”. In: “O Fazendeiro do Brazil melhorado”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=_2s7AAAAcAAJ&pg=PA408&dq=entablam
ento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entablamento&f=false> Acesso 
em 17.07.2015. 

ENTABOLAMENTO (1613) – TRS (do port. entabolar) “e tendo efeito o 
entabolamento das minas felo fran.^co barboza a 2 de Jan.^ro de 1608 Consta como 
pera bem e emtabolam.^to das minas se comsedia prouizaõ pera prouer os offiçios 
de Iustiça de prouida”. In: “Mineração (ouro) – II Parte. Carta para D. Filipe II”, 
disponível em DHPB. Acesso em 11.06.2016. 

ENTABUAMENTO (1856) – TRS (do port. entabuar) “Soalho, entabuamento, 
pavimento, sobrado, Solho. Soante, sonante, sonoro, toante”. In: “Diccionario da 
lingua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Aw1EAAAAcAAJ&pg=RA1-
PA251&dq=entabuamento&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entabuamento&f=false> Acesso em 
17.07.2015. 

ENTABULAMENTO (1645) – TRS (do port. entabular) “Ordeno ao Provedor da Vila 
de Iguápe, e Cananéia o Capitão Manoel da Costa, ou quem for sucedendo no dito 
pôsto, que guarde e faça guardar êste meu Regimento, e entabulamento, que se há 
de usar no descobrimento de prata, e Ouro, que estiver descoberto, ou se for 
descobrindo, pois tenho Ordem de Sua Alteza, que Deus guarde, para por o que 
tocar às Minas daquela forma, que mais conveniente for ao seu Real Serviço, e bem 
de seus Vassalos.”. In: “Instrução de regimento que trouxe D. Rodrigo de  Castelo 
Branco”, disponível em DHPB. Acesso em 11.06.2016. 

ENTALHAMENTO (1676) – TRS (do port. entalhar) “por serem todas de 
entalhamento precioso, ficou ali o navio mais leve posto que eraõ desordenados os 
balanços”. In: “Epanaphoras de varia historia portuguesa”, disponível em 



 

 240        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

<https://books.google.com.br/books?id=_B_1IjBFqEoC&pg=PA245&dq=entalhame
nto&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entalhamento&f=false> Acesso 
em 17.07.2015. 

ENTANGUIMENTO (1910) – TRS (do port. entanguir) “mas de um longo nariz 
aquilino e uma carnação vigorosa, em contraste com o entanguimento do homem”. 
In: “O diamante verde”, disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=hH8VAQAAMAAJ&q=entanguimento&dq=e
ntanguimento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.07.2015. 

ENTEAMENTO (1905) – TRS (do port. entear) “O enteamento não se observa nos 
pinheiros quando êstes são muito novos e só se dá em larga escala nos que já 
passaram a phase mais activa da vegetação”. In: “Gazeta das aldeias”, disponível 
em <https://books.google.com.br/books?id=XAk-
AQAAMAAJ&q=enteamento&dq=enteamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> 
Acesso em 17.07.2015. 

ENTENDIMENTO (1500) – TRS (do port. entender) “aly nom pode deles auer fala 
nẽ entẽdimento que aproueitasse polo mar quebrar na costa. soomente deulhes huũ 
barete vermelho e huũa carapuça de linho que leuaua na cabeça e huũ sombreiro 
preto.”. In: “Carta de Pero Vaz de Caminha”, disponível em DHPB. Acesso em 
06.06.2016. 

ENTENEBRECIMENTO (1865) – TRS (do port. entenebrecer) “embrenham-se no 
entenebrecimento: estes proclamam a soberania da graça despertenciosa, da 
candura angelica, do puro cormentalismo”. In: “Folhas soltas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=RqEDAAAAYAAJ&pg=PR4-
IA1&dq=entenebrecimento&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entenebrecimento&f=false> Acesso em 
17.07.2015. 

ENTERNECIMENTO (1710) – TRS (do port. enternecer) “& porque o estrondo dos 
golpes cauzava horror, & enternecimento a quem o ouvia”. In: “Agiologio Dominico, 
vidas dossantos, beatos, martyres, e outras pessoas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=BtPmAAAAMAAJ&pg=PA272&dq=enternec
imento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=enternecimento&f=false> 
Acesso em 20.07.2015. 

ENTERRAMENTO (1388) – TRS (do port. enterrar) “Et tíñao guardado pera si, mais 
eu creo que en outra parte será o seu enterramento, se el en poder for dos gregos”. 
In: “Cronica Troyana”, disponível em CDP. Acesso em 20.07.2015. 

ENTESAMENTO (1857) – TRS (do port. entesar) “A isto ajunta-se uma indisposição, 
um entesamento no pescoço e um abattimento consideravel.”. In: “Materia medica 
ou pathogenesia homoeopathica”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=EBKB8z0CrM8C&pg=PA210&dq=entesam
ento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entesamento&f=false> Acesso 
em 20.07.2015. 

ENTESOURAMENTO (1943) – TRS (do port. entesourar) “O entesouramento da 
moeda não representa, já hoje, papel importante no estudo dos fenomenos 
econômicos”. In: “Princípios de economia monetária”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=WJ5AAAAAIAAJ&q=entesouramento&dq=e
ntesouramento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 20.07.2015. 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        241 

ENTIBIAMENTO (1844) – TRS (do port. entibiar) “Como senão bastassem para 
atulhar prostíbulos a má ou nulla educação , a pobreza , os exemplos práticos da 
devassidão, a licença e anarchia dos prelos e theatros, o entibiamento dos vínculos 
religiosos”. In: “Revista universal Lisbonense”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9Q4XAAAAYAAJ&pg=PA60&dq=entibiame
nto&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entibiamento&f=false> Acesso 
em 20.07.2015. 

ENTIJOLAMENTO (1914) – TRS (do port. entijolar) “Entijolamento, s. m. Acção de 
entijolar. O entijolamento do pateo é indíspensavel para acabar com o lamaçal.”. In: 
“Revista do Instituto histórico e geográfico de São Paulo”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=IB9AAQAAMAAJ&q=entijolamento&dq=enti
jolamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 20.07.2015. 

ENTINTAMENTO (1940) – TRS (do port. entintar) “1.°) Aspeto e entintamento — A 
fita deve apresentar bom aspeto, entintamento uniforme, tecido homogéneo”. In: 
“Revista do serviço público”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=jSfnAAAAMAAJ&q=entintamento&dq=entin
tamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 20.07.2015. 

ENTOAMENTO (1840) – TRS (do port. entoar) “porem a exaltação é em geral 
grande, e tendente a pronunciamentos indicados pelo entoamento repetido da 
marselhesa”. In: “Revista litteraria”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=cEA9AQAAIAAJ&pg=PA639&dq=entoame
nto&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=entoamento&f=false> Acesso em 
20.07.2015. 

ENTOCAMENTO (1927) – TRS (do port. entocar) “Em cada cova, deixam ficar de 3 
a 4 pés. As covas são cobertas com pedaços de madeira cuja cobertura ahi 
denominam entocamento ou arapucas.”. In: “Boletim do Ministerio da Agricultura”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=OkUmAQAAIAAJ&q=%22entocamento%22
&dq=%22entocamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 17.07.2015. 

ENTONTECIMENTO (1849) – TRS (do port. entontecer) “Para se livrarem do 
entontecimento, alguns operários usam de collocar fia testa uma cebolla partida.”. 
In: “Revista universal Lisbonense”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=h0oXAAAAYAAJ&pg=PA446&dq=%22ento
ntecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entontecimento%22&f=false> Acesso 
em 20.07.2015. 

ENTORPECIMENTO (1713) – TRS (do port. entorpecer) “No livro das suas historias, 
no fim do discurso de L. Phelippe ao Senado, usa Suetonio de Torpedo, mas falta 
no entorpecimento metafórico”. In: “Vocabulario portuguez e latino”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=VONBAQAAMAAJ&pg=RA1-
PA146&dq=%22entorpecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entorpecimento%22&f=false> Acesso 
em 20.07.2015. 

ENTOURAMENTO (1969) – TRS (do port. entourar) “Antes de iniciar -se o período 
de entouramento, é interessante examinar -se a boca de todas as vacas mais 
velhas do rebanho”. In: “Circular - Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul”, 
disponível em 



 

 242        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

<https://books.google.com.br/books?id=R89MAAAAYAAJ&q=%22entouramento%2
2&dq=%22entouramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
21.07.2015. 

ENTRALHAMENTO (1815) – TRS (do port. entralhar) “em este Apparelho setenta e 
cinco palmos de comprimento, e treze pares de malhas na altura, que com o 
entralhamento fazem dezaseis palmos.”. In: “Memorias economicas da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=2Q4fAQAAIAAJ&pg=PA134&dq=%22entral
hamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entralhamento%22&f=false> Acesso 
em 21.07.2015. 

ENTRANÇAMENTO (1854) – TRS (do port. entrançar) “Esta cellulosa era branca, 
e, tendo-se empastado sobre o filtro, apresentou-se debaixo do aspecto de um feltro 
ou papel pelo entrançamento das suas fibras muito adelgaçadas.”. In: “Memorias”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=SF9FAAAAYAAJ&pg=RA3-
PA31&dq=%22entran%C3%A7amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entran%C3%A7amento%22&f=false> 
Acesso em 21.07.2015. 

ENTRASTAMENTO (1913) – TRS (do port. entrastar) “Entrastamento*, m. Actoou 
effeito de entrastar.”. In: “Novo dicionàrio da língua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT3288&dq=%22entr
astamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrastamento%22&f=false> Acesso 
em 21.07.2015. 

ENTRAVAMENTO (1864) – TRS (do port. entravar) “Até esta epocha a 
administração da capitania tinha-se ressentido de algum entravamento por 
processos de divergências entre os herdeiros dos dons primeiros donatários.”. In: 
“Quadro historico da provincia de São Paulo”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=07kzAQAAIAAJ&pg=PA136&dq=%22entra
vamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entravamento%22&f=false> Acesso em 
21.07.2015. 

ENTRECONHECIMENTO (1985) – TRS (do port. entreconhecer) “sem o Príncipe 
que encarna a transição, este precário campo de entreconhecimento que implica o 
reconhecimento da vontade popular”. In: “Desvios”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=7-
8rAAAAYAAJ&q=%22entreconhecimento%22&dq=%22entreconhecimento%22&hl
=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.07.2015. 

ENTRECRUZAMENTO (1864) – TRS (do port. entrecruzar) “Elle explicava este 
phenomeno pelo entrecruzamento dos nervos.”. In: “Algumas consideraçôes sobre 
a apoplexia cerebral”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=sgRWrfeIPMQC&pg=PA12&dq=%22entrec
ruzamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrecruzamento%22&f=false> Acesso 
em 21.07.2015. 

ENTRELAÇAMENTO (1791) – TRS (do port. entrelaçar) “he hum tecido , ou huma 
redefinha extraordinariamente fina de fibras vegetaes: o entrelaçamento destas 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        243 

fibras fórma a rede, e as malhas saõ os póros “.  In: “Memorias de agricultura 
premiadas”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=V9xlAAAAcAAJ&pg=PA7&dq=%22entrela
%C3%A7amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrela%C3%A7amento%22&f=false> 
Acesso em 21.07.2015. 

ENTRELINHAMENTO (1799) – TRS (do port. entrelinhar) “Vista a dita Carta , e 
como era ssãa, essem grossamento , nem entrelinhamento.”. In: “Elucidario das 
palavras, termos e frases antiquadas da Lingua Portugueza”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=ScNcAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=%22entreli
nhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrelinhamento%22&f=false> Acesso 
em 21.07.2015. 

ENTREMECIMENTO (1943) – TRS (do port. entremecer) “Tudo em Sabina eram 
entremecimento e incerteza.”. In: “Sabina”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=RyctAAAAIAAJ&q=%22entremecimento%2
2&dq=%22entremecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
21.07.2015. 

ENTREMETIMENTO (1570) – TRS (do port. entremeter) “INTERPOLATIO(ONIS). || 
HO ENTREMETIMENTO OU NÃO CONTINUAÇÃO’. In: “Dicionário de Latim-
Português 2”, disponível em CDP. Acesso em 22.07.2015. 

ENTREMUNHAMENTO  (2001) – TRS (do port. estremunhar). In: DHE. 

ENTRESILHAMENTO (1907) – TRS (do port. entresilhar) “As suas longas mãos 
bizantinas seguravam com amoroso afan, no entresilhamento do desespero”. In: 
“Fatal dilema”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=9u8pAAAAYAAJ&q=%22entresilhamento%
22&dq=%22entresilhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
22.07.2015. 

ENTRESSACHAMENTO (1937) – TRS (do port. entressachar) “intercalando 
episodios de umas nas outras, senão superfetando-as com o entressachamento de 
termos e estribilhos dos seus rudes idiomas e e das suas embrionarias cantigas”. In: 
“Os mitos africanos no Brasil”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=e-
9ZAAAAMAAJ&q=%22entressachamento%22&dq=%22entressachamento%22&hl=
pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 22.07.2015. 

ENTRETECIMENTO (1812) – TRS (do port. entretecer) “Einreibung, f. o tecimento, 
a tecedura; entretecimento.”. In: “Novo diccionario Portuguez-Alemão e Alemão-
Portuguez”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=3wFEAAAAcAAJ&pg=PA334&dq=%22entr
etecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entretecimento%22&f=false> Acesso 
em 22.07.2015. 

ENTRETENIMENTO (1603) – EMP (do cast. entretenimento) “& que tudo o nosso 
para com ella era hum entretenimento de palauras, de que não via nenhum fruito”. 
In: “Peregrinação”, disponível em CDP. Acesso em 22.07.2015. 

ENTRETIMENTO (1616) – TRS (do port. entreter) “depois foi Viforey da India, que 



 

 244        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

trouxe mil cruzados de ordenado cadanno pera seu entretimento.”. In: “Decada 
setima da Asia”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=c1qUuDRxyQUC&pg=PA9-
IA1&dq=%22entretimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entretimento%22&f=false> Acesso em 
22.07.2015. 

ENTREVAMENTO (1745) – TRS (do port. entrevar) “De hum entrevamento, com 
que foy punido o Dissava de Safragaõ”. In: “Vida do Padre J. Vaz”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=8-
xiAAAAcAAJ&pg=PA329&dq=%22entrevamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrevamento%22&f=false> Acesso em 
22.07.2015. 

ENTREVECIMENTO (1827) – TRS (do port. entrevecer) “Ahi tendes o martyr 
luctando, manietado pela doença, pelo entrevecimento, com a miseria.”. In: “Novas 
lucubrações d'un artista”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=hd0RAAAAYAAJ&pg=PA62&dq=%22entre
vecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entrevecimento%22&f=false> Acesso 
em 22.07.2015. 

ENTRINCHEIRAMENTO (1627) – TRS (do port. entrincheirar) “Vallatio, nis, f. g. || A 
fortificaçam, entrincheiramento.”. In: “Prosodia 7”, disponível em CDP. Acesso em 
22.07.2015. 

ENTRISTECIMENTO (1879) – TRS (do port. entristecer) “Depois sentiu um peso 
enorme na cabeça, um leve entristecimento.”. In: “Museu ilustrado”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=-
PY9AQAAMAAJ&q=%22entristecimento%22&dq=%22entristecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 23.07.2015. 

ENTRONCAMENTO (1829) – TRS (do port. entroncar) “dá-se como provável o 
entroncamento em Cunhas verdadeiros dos morgados de Antanhol dos Cavaleiros, 
subsistentes na actual casa de Maiorca”. In: “Arqueologia e Historia”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=xVANAQAAIAAJ&pg=RA1-
PA139&dq=%22entroncamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entroncamento%22&f=false> Acesso 
em 23.07.2015. 

ENTRONIZAMENTO (1990) – TRS (do port. entronizar) “Mas o conjunto agrada e 
comove, pela escolha e exploração equilibrada dos temas, o senso de observação, 
o jogo dos contrastes, a eloquência (condoreira) e o entronizamento dos aspectos 
trágicos da vida”. In: “Introdução à literatura do Pará”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=qootAAAAYAAJ&q=%22entronizamento%2
2&dq=%22entronizamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
23.07.2015. 

ENTROSAMENTO (1882) – TRS (do port. entrosar) “tinha profundo respeito á lei; 
mas como homem levado peta engrenagem (engrasamento, ou entrosamento se 
poderia dizer em ótimo portuguez”. In: “Annaes do Parlamento Brazileiro”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=kYhIAQAAMAAJ&q=%22entrosamento%22
&dq=%22entrosamento%22&hl=pt-



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        245 

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjo3Py2wbfNAhXIqZAKHYaZBK4Q6AEIODAF> Acesso 
em 23.07.2015. 

ENTROUXAMENTO (1934) – TRS (do port. entrouxar) “ENTROUXAMENTO — 
Estes cubos são então postos em um panno, cujas pontas serão amarradas, 
formando trouxa.”. In: “Boletim do Ministerio da Agricultura”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0EAmAQAAIAAJ&q=%22entrouxamento%
22&dq=%22entrouxamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
23.07.2015. 

ENTUCHAMENTO (1914) – TRS (do port. entuchar) “Entuchamento, s. m. Acção 
de entuchar.”. In: “Revista do Instituto histórico e geográfico de São Paulo”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=IB9AAQAAMAAJ&q=%22entuchamento%2
2&dq=%22entuchamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
23.07.2015. 

ENTUFAMENTO (1869) – TRS (do port. entufar) “Rebenta ridiculamente no 
entufamento vaidoso.”. In: “Arte e litteratura portugueza d'hoje”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=zZkDAAAAYAAJ&pg=PA158&dq=%22entu
famento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entufamento%22&f=false> Acesso em 
23.07.2015. 

ENTULHAMENTO (1827) – TRS (do port. entulhar) “Arhando-se concluida a Obra 
do entulhamento do antigo Rio Atfizeirao , na Villa de S. Martinho”. In: “Gazeta de 
Lisboa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=CFIZAAAAYAAJ&pg=PA1131&dq=%22ent
ulhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22entulhamento%22&f=false> Acesso em 
23.07.2015. 

ENTUPIMENTO (1697) – TRS (do port. entupir) “Nasitas, tis, f. g. || Entupimento 
das ventas com estillicidio.”. In: “Prosodia 5”, disponível em CDP. Acesso em 
23.07.2015. 

ENVAIDECIMENTO (1886) – TRS (do port. envaidecer) “acorda-lo o do 
envaidecimento em que tal vez o embalaram as apreciações enthusiasticas dos 
seus amigos pessoaes.”. In: “O Arauto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=TawiAQAAIAAJ&q=%22envaidecimento%2
2&dq=%22envaidecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
23.07.2015. 

ENVANECIMENTO (1934) – TRS (do port. envanecer) “a dedicação, com que as 
‘forças vivas’ do Norte, e, em especial, da cidade do Pôrto, se reuniram para dar 
facilidades e alentos à ideia do Sr. Ministro das Colónias e o envanecimento com 
que as populações da capital do Norte”. In: “Boletim geral das colónias”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=rmYeAQAAMAAJ&q=%22envanecimento%
22&dq=%22envanecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
23.07.2015. 

ENVARAMENTO (1932) – TRS (do port. envarar) “Assim é que, embora vistos de 
longe, os cumes ou partes mais altas das copas das arvores, apresentam os galhos 
secos, formando um envaramento vertical, tanto maior quanto mais forte fôr a 



 

 246        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

infestação.”. In: “Boletim de Agricultura, Zootechnia e Veterinária”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=UoQjAQAAIAAJ&q=%22envaramento%22
&dq=%22envaramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 04.08.2015. 

ENVASAMENTO (1713) – TRS (do port. envasar) “Envazar. Termo de pedreiro. Vid. 
Envasamento.”. In: “Vocabulario portuguez e latino”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=VONBAQAAMAAJ&pg=RA1-
PA159&dq=%22envasamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envasamento%22&f=false> Acesso em 
04.08.2015. 

ENVASILHAMENTO (1816) – TRS (do port. envasilhar) “a venda, e a compra de 
vinho á bica; o envasilhamento, e encubaçaõ de vinho alheio: tudo isto.”. In: “O 
Investigador portuguez em Inglaterra”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=aSUDAAAAYAAJ&pg=PA210&dq=%22env
asilhamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envasilhamento%22&f=false> Acesso 
em 04.08.2015. 

ENVELHECIMENTO (1697) – TRS (do port. envelhecer) “Inveteratio, nis, f. g. || A 
velhice, antiguidade, envelhecimento.”. In: “Prosodia 4”, disponível em CDP. 
Acesso em 04.08.2015. 

ENVELHENTAMENTO (1842) – TRS (do port. envelhentar) 
“ENVELHENTAMENTO, o acto, ou habito d'obrar como velho”. In: “Leal 
conselheiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=A98_AAAAYAAJ&pg=PA663&dq=%22enve
lhentamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 04.08.2015. 

ENVELOPAMENTO (1970) – TRS (do port. envelopar) “Envelopamento ilegal — 
Diante dessa ameaça e da determinação de que tais publicações só poderão ser 
vendidas em ‘livrarias, estabelecimentos especializados e bancas de jornais 
situadas em recintos fechados’”. In: “Veja”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=nw4-
AQAAIAAJ&q=%22envelopamento%22&dq=%22envelopamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 04.08.2015. 

ENVENENAMENTO (1819) – TRS (do port. envenenar) “A segunda observação he 
relativa á albumina , que o autor diz ser preferivel ao muriate de soda contra o 
envenenamento pelo nitrato de prata”. In: “Annaes das sciencias, das artes, e das 
letras”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=5J404o7CphsC&pg=RA3-
PA131&dq=envenenamento&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=envenenamento&f=false> Acesso em 
04.08.2015. 

ENVERDECIMENTO (1878) – TRS (do port. enverdecer) “quaes os aborlgenes 
designam pelo nome de “pyraóbi’ isto é, chuvas brandas, precursoras da abundancia 
pelo enverdecimento, vestidura, florecencia e fructificação dos vegetaes”. In: 
“Revista do Instituto polytechnico brasileiro”, disponível em 
https://books.google.com.br/books?id=yK08AQAAIAAJ&q=%22enverdecimento%2
2&dq=%22enverdecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
04.08.2015. 

ENVEREDAMENTO (1927) – TRS (do port. enveredar) “o orpheu americano de 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        247 

Warnhagem. a communhão religiosa, o desenlinçamento da praia e enveredamento 
pelo sertão.”. In: “Brasil colonia e Brasil imperio”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=MQQsAAAAYAAJ&q=%22enveredamento
%22&dq=%22enveredamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
04.08.2015. 

ENVERGAMENTO (1807) – TRS (do port. envergar) “tem de comprimento obra de 
quatro palmos e meio; e dez, ou mais de envergamento.”. In: “O Panorama”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=w-
dGAAAAMAAJ&pg=PA117&dq=%22envergamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envergamento%22&f=false> Acesso 
em 04.08.2015. 

ENVERGONHAMENTO (1879) – TRS (do port. envergonhar) “não tinhamos modo 
de acabar com о seu envergonhamento.”. In: “Anais da Biblioteca nacional do Rio 
de Janeiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=w6EzAQAAMAAJ&q=%22envergonhament
o%22&dq=%22envergonhamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVERNIZAMENTO (1827) – TRS (do port. envernizar) “Varnishing, s. 
envernizamento, a acçaõ de envernizar.”. In: “A Dictionary of the Portuguese and 
English Languages”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=mUw8AAAAIAAJ&pg=PT632&dq=%22env
ernizamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envernizamento%22&f=false> Acesso 
em 05.08.2015. 

ENVIAMENTO (1813) – TRS (do port. enviar) “ENVIAMÈNTO , s. m. O acto de 
enviar, o enviamento do Espirito Santo.”. In: “Diccionario da lingua portuguesa”, 
disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=hXr_KN0PfCcC&pg=PA720&dq=%22envia
mento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enviamento%22&f=false> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVIDAMENTO (1922) – TRS (do port. envidar) “firmando-lhe que pode contar com 
a nossa mais estreita, mais calorosa e persistente solidariedade no envidamento 
dos necessários esforços para que a Exposição de 1923 seja condigna das nossas 
velhas, tam honrosas tradições.”. In: “Revista de Guimarães”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=bBgYAQAAIAAJ&q=%22envidamento%22
&dq=%22envidamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 05.08.2015. 

ENVIDRAÇAMENTO (1857) – TRS (do port. envidraçar) “Este envidraçamento 
modificava e temperava ao mesmo tempo a luz, conservando sempre no interior uma 
claridade incompleta”. In: “O Instituto”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=CyDmAAAAMAAJ&pg=RA2-
PA212&dq=%22envidra%C3%A7amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envidra%C3%A7amento%22&f=false> 
Acesso em 05.08.2015. 

ENVIESAMENTO (1944) – TRS (do port. enviesar) “uma assimetria positiva 
corresponde um enviesamento à esquerda, e vice-versa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=C9EbAQAAMAAJ&q=%22enviesamento%2



 

 248        Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento 

2&dq=%22enviesamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVIGAMENTO (1872) – QTD (do port. envigar) “a roldana suspensa a um annel 
de ferro enfiado e moveli em um pau cylindrico pregado horisontalmente pelos topos 
ao envigamento da casa pôde collocar-se defronte da janella para a descarga dos 
cestos”. In: “O Archivo”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=CSkiAQAAIAAJ&pg=PA436&dq=%22envig
amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envigamento%22&f=false> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVILECIMENTO (1788) – TRS (do port. envilecer) “ENVILECIMENTO , s. m. 
Vileza, baixeza, desprezo. Avilissement”. In: “Diccionario das linguas portuguesa e 
fracesa”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=PX-
1a89_1X0C&pg=PA509&dq=%22envilecimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envilecimento%22&f=false> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVIUVAMENTO (1943) – TRS (do port. enviuvar) “beijar-te-á com beijos ainda 
mais longos que êsses abraços, numa carícia lenta, muda e aflita, sob o repouso 
branco das estrêlas, na imensa mágoa, no desolado enviuvamento”. In: “Cruz e 
Souza – Obras”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=fCM-
AAAAIAAJ&q=%22enviuvamento%22&dq=%22enviuvamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 05.08.2015. 

ENVOLVIMENTO (1741) – TRS (do port. envolver) “Volumentum, i, n. g. О 
envoltorio, envolvimento”. In: “Prosodia In Vocabularium Bilinguae, Latinum Et 
Lusitanum Digesta”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=xhFfAAAAcAAJ&pg=PA1051&dq=%22envo
lvimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22envolvimento%22&f=false> Acesso em 
05.08.2015. 

ENVULTAMENTO (1928) – EMP (do fr. envoûtement) “O envultamento fazia-se 
dantes fabricando o feiticeiro um boneco que representava a pessoa, a quem elle 
queria fazer mal.”. In: “Revista da Academia Brasileira de Letras”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=GlbLAAAAMAAJ&q=%22envultamento%22
&dq=%22envultamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 06.08.2015. 

ENXABIMENTO (1823) – RES (do port. enxabir) “ENXABIDAMENTE, adv., Com 
enxabimento.”. In: “Diccionario da lingua portuguesa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=kX8_AQAAIAAJ&pg=PA737&dq=%22enxa
bimento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22enxabimento%22&f=false> Acesso em 
06.08.2015. 

ENXADREZAMENTO (1921) – TRS (do port. enxadrezar) “W. Barrett propoz o 
enxadrezamento com lados de 60 a 120 metros”. In: “A revalorisação agricola da 
Ilha de S. Thomé”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=Xp0uAQAAIAAJ&q=enxadrezamento&dq=e
nxadrezamento&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 06.08.2015. 

ENXAMEAMENTO (1915) – TRS (do port. enxamear) “Enxameação: sf. — Vide 
enxameamento. N. ap. Enxameamento: sm. — acto de enxamear “. In: “Revista do 
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07.08.2015. 

EQUIPAMENTO (1822) – TRS (do port. equipar) “O bello equipamento dos corpos 
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<https://books.google.com.br/books?id=9GMsAAAAMAAJ&q=%22erguimento%22
&dq=%22erguimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.08.2015. 
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machinas aratorias e de se entupirem facilmente, seja pelo esbarrondamento dos 
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10.08.2015. 

ESBORRATAMENTO (1966) – TRS (do port. esborratar) “A origem da palavra está 
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<https://books.google.com.br/books?id=ik1fAAAAMAAJ&q=%22esborratamento%2
2&dq=%22esborratamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
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<https://books.google.com.br/books?id=Y3RGAQAAMAAJ&q=%22esbracejamento
%22&dq=%22esbracejamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
10.08.2015. 
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esburacamento de caldeiras, a morte de dous empregados e o ferimento grave de 
15 pessoas mais que vinhão nos 1.”. In: “Campanha do Paraguay”. Disponível em 
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mandou a Reymõ Bonifaz que quebrantasse a ponte de Tyriana En Sevilha avya 
hûa põte sobre barcas muy ryjas e muy fortemẽte travadas con cadeas de ferro 
muy grossas e ben ryjas per onde passavõ a Tiriana e a todall a s outr as partes 
hu queryam hir; e per ally avyam gram governamento e acorro a seu cerco, ca 
toda a sua mayor guarda per ally a avyam.”. In: “Crónica Geral de Espanha de 
1344”, disponível em CDP. Acesso em 15.09.2015. 

GRADEAMENTO (1852) – TRS (do port. gradear) “O gradeamento de pedra da 
torre da parochia de S. Pedro caiu com tal violência, que rachou e enterrou o 
lageainento do adro.”. In: “Revista popular”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=UnjMHGMvh98C&pg=PA142&dq=%22gra
deamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22gradeamento 
%22&f=false> Acesso em 15.09.2015. 

GRADUAMENTO (1887) – TRS (do port. graduar) “Posto que unicamente limitado 
á Europa o graduamento animal de Gaudry, verdadeiro em alguns dos seus traços 
geraes por ser deduzido das observações da geologia paleontologica, encerra vivo 
interesse para a historia do mundo “. In: “Historia da Luzitania e da Iberia desde os 
tempos primitivos ao estabelecimento definitivo do Dominio Romano”, disponível 
em 
<https://books.google.com.br/books?id=T243AQAAMAAJ&q=%22graduamento%2
2&dq=%22graduamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
16.09.2015. 

GRAMPEAMENTO (1967) – TRS (do port. grampear) “Na costura a arame o 
grampeamento faz-se pela margem (grampeamento lateral) ou pela dobra dos 
cadernos (grampeamento dorsal ou ‘a cavalo’).”. In: “Revista do livro: órgão do 
Instituto Nacional do Livro do Ministério da Educação e Cultura”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=eTY8AAAAYAAJ&q=%22grampeamento
%22&dq=%22grampeamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
16.09.2015. 

GRANJEAMENTO (1618) – TRS (do port. granjear) “Condeno minha pouca 
memória, com vos dizer que isso se remediará quando a gente que houver no Brasil 
fôr mais daquela que de presente se há mister para o granjeamento dos engenhos 
de fazer açúcares, lavoura e mercancia, porque então os que ficarem sem 
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ser”. In: “Anais do Município de Coimbra”, disponível em 
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pressionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22impress 
ionamento%22&f=false> Acesso em 18.09.2015. 

IMPULSIONAMENTO (1891) – TRS (do port. impulsionar) “Si não se consultarem 
esses interesses, si não forem os estados dotados de meios necessarios para o 
desenvolvimento , dos seus serviços, para o impulsionamento das suas 
industrias”. In: “Constituinte: Annaes do Congresso Nacional”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=VvtFAQAAMAAJ&q=%22impulsionament
o%22&dq=%22impulsionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
21.09.2015. 

INCENDIMENTO (1847) – TRS (do port. incender) “Incendimento, V. Incendio.”. 
In: “Dictionnaire français-portugais et portugais-français”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=h2cOAAAAQAAJ&pg=RA1-
PA361&dq=%22incendimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage 
&q=%22incendimento%22&f=false> Acesso em 21.09.2015. 

INCENSAMENTO (1874) – TRS (do port. incensar) “muito familiarizado com os 
Espiritos, tendo entre suas mãos e á sua disposição a morte e a vida, concedendo 
vida e saude a quem bem lhe aprouver; alem de grande bafejador entretinha os 
ingenuos por meio de confissões, de lustração, incensamento, e muitas outras 
coisas iguaes como ja dissemos.”. In: “Viagem ao norte do Brasil feita nos annos 
de 1613 a 1614, pelo padre Ivo d’Evreux”, disponível em 
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redir_esc=y#v=onepage&q=%22incorporamento%22&f=false> Acesso em 
21.09.2015. 
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indeferimento* se lhe podia seguir”. In: “Ensaio sobre o homem de Alexandre 
Pope”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id 
=OcpBAAAAYAAJ&pg=PA202&dq=%22indeferimento%22&hl=pt-BR&sa=X&re 
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disponível em <https://books.google.com.br/books?id=x1c0mi78WQoC&pg=PT4 
761&dq=%22indigitamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22 indigitamento%22&f=false> Acesso 
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purpura he o indumento real, & parece que não acertão os que querem entender 
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&redir_esc=y#v=onepage&q=%22inebriamento%22&f=false> Acesso em 
22.09.2015. 

INFILTRAMENTO (1848) – TRS (do port. infiltrar) “Muitos terrenos estão alem disto 
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definitivamente, mas iniciamento de abuso.”. In: “Galeria dos Deputados das 
Cortes Geraes, Extraordinarias e Constituintes da Naçaõ Portugueza”, disponível 
em 
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23.09.2015 
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<https://books.google.com.br/books?id=TXdFAQAAIAAJ&q=%2 
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determinado pelo Príncipe Schwartzenburg, a reserva debaixo das ordens do 
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conservar-nos em tanta ignorância.”. In: “Bosquejo historico, politico, e literario do 
Brasil”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=-opPAAAAcAA 
J&pg=PA65&dq=%22isolamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage 
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e tambem em abstracto, ou absoluta, intencional, imaginaria e 
indeterminadamente, a natureza, modo, e forma da mesma qualidade, ou 
propriedade, ou habitude, que o verbo Jazer nos representa”. In: “Antídoto da 
língua portuguesa”, disponível em CDP. Acesso em 25.09.2015. 
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<https://books.google.com.br/books?id=vOkzAQAAMAAJ&pg=PA296&dq=%22ma



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        299 
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st pouco a pouce como quem acorda de um pezado somno, e da mesma sórte a 
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em 06.10.2015. 

MASCARAMENTO (1940) – TRS (do port. mascarar) “Essa igualdade mostra que 
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disponível em CDP. Acesso em 06.10.2015. 

MENEAMENTO (1874) – TRS (do port. menear) “MENEAMENTO, s. m. acção de 
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?id=zNIrAAAAYAAJ&q=%22merejamento%22&dq=%22merejamento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 07.10.2015. 

MESCLAMENTO (1902) – TRS (do port. mesclar) “Longe do sujo mesclamento, 
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NAMORAMENTO (1812) – TRS (do port. namorar) “Namoramento. V. Namo-“. In: 
“Diccionario Portatil: Portuguez-Francez e Francez-Portuguez”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=klUSAQAAMAAJ&pg=PA304&dq=%22na
moramento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22namoramento%22&f=false> Acesso 
em 09.10.2015. 

NARCISAMENTO (1961) – TRS (do port. narcisar) “narcejão, t. m. narcina, s. j. 
narcisamento, s. m. narcisar-se, v. narcísea”. In: “Nôvo vocabulário ortográfico da 
língua portuguêsa”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22narcisamento%22
&dq=%22narcisamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
09.10.2015. 

NASCIMENTO (1300) – TRS (do port. nascer) “Temos por bem e confirmamos lhe 
as dictas cartas do dicto senhor assy e pella guisa que em ellas faz mençam... 
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primeiros rasgos de tão singulares prevenções para vedar de todo as ruinas que 
sobrevinham em certos tempos do anno, peias repetidas e demoradas inundações, 
que jámais acabavam de cessar, estabeleceram algumas vallas magistraes, muito 
bem reguladas, por um nivelamento gradual, e direcção ao mar”. In: “Memoria 
sobre a fazenda de Santa Cruz, pelo Coronel Manoel Martins do Couto Reis”, 
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Lembranças, e prosseguindo do dito anno de 65,, emdiante com os mais factos que 
ocular mente prezenciou, e outros que Sam constantes, epraticando o mesmo 
Sistema que teve a quelle primeiro escriptor de relacionamento, tao bem todos os 
Menistros, e Parrochos que Setem Seguido do dito anno para Cá.”. In: “Anaes do 
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Álcool promoveu o relançamento, no Recife, do livro do Escritor Gilberto Freyre, 
intitulado ‘A Presença do Açúcar na Formação Brasileira’”. In: “Brasil açucareiro”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=uoazAAAAIAAJ&q=%22 
relan%C3%A7amento%22&dq=%22relan%C3%A7amento%22&hl=pt-
BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 23.11.2015. 

RELAXAMENTO (1561) – TRS (do port. relaxar) “E melhor se decora a razão 
quando se mete na pintura alguma monstruosidade (para a variação e relaxamento 
dos sentidos e cuidado dos olhos mortaes, que ás vezes desejam de ver aquilo que 
nunca inda viram, nem lhes parece que pode ser) mais que não a costumada fegura 
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24.11.2015. 

REMOVIMENTO (1841) – TRS (do port. remover) “respondeu por escripto que não 
podia convir no removimento e expulsão, que elle dito povo devia obrar o que 
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a Academia esgota a capacidade do seu esforço no renhimento das eleições 
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REPREMIMENTO (1505) – TRS (do reprimir) “Pois que assi he que Jesu Cristo 
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casa, os arreios do cavallo, e a rez que lhe dava o leite, a manteiga, o requeijão e a 
carne fresca, a de sol e a de muquem.”. In: “Brasil colonia e Brasil imperio”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=MQQsAAAAYAAJ&q=%22 
retovamento%22&dq=%22retovamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso 
em 02.12.2015. 

RETRAIMENTO (1570) – TRS (do port. retrair) “PENETRAL(LIS). SIUE 
PENETRALE(IS). || HO RETRAIMENTO DA CASA”. In: “Dicionário de Latim-
Português 3”, disponível em CDP. Acesso em 01.12.2015. 

RETROCEDIMENTO (1860) – TRS (do port. retroceder) “O retrocedimento do 
exercito foi tomado pelo inimigo como ama retirada forçada em consequencia de 
derrota”. In: “Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=kkoDAAAAMAAJ&pg=PA559&dq=%22retro
cedimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22retrocedimento 
%22&f=false> Acesso em 02.12.2015. 

REVENIMENTO (1958) – TRS (do port. revenir) “Anlassen des Stahls / 



 

 Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento        343 

revenimento”. In: “Vocabulário técnico português, inglês, francês, alemão”, 
disponível em <https://books.google.com.br/books?id=YQEbAQAAIAAJ&q=%22re 
venimento%22&dq=%22revenimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso 
em 02.12.2015. 

REVERDECIMENTO (1850) – TRS (do port. reverdecer) “Todavia como a uva 
estava bem madura, e a verdura procede do reverdecimento do pé, ao ir para o 
lagar, dizem os intendedores que o vinho de 1850 ficará caro pelo trabalho de que 
precisa”. In: “O Atheneu”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=v2EvAQAAMAAJ&pg=PA398&dq=%22reve
rdecimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%22reverdeciment 
o%22&f=false> Acesso em 02.12.2015. 

REVESTIMENTO (1781) – TRS (do port. revestir) “O revestimento das muralhas é 
de uma pedra côr de ferro a que nesse país chamam em língua Tupinambá: 
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caminho de ferro de penetração em Angola”. In: “Illustração portuguesa”, disponível 
em <https://books.google.com.br/books?id=Ij4_AQAAMAAJ&q=%22revivescimen 
to%22&dq=%22revivescimento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
03.12.2015. 

REVOCAMENTO (1982) – TRS (do port. revocar) “Por escritura de fiança de 29 de 
Fevereiro de 1768, Bento José obrigou-se a fazer ‘o revocamento’ da igreja da vila”. 
In: “Beira Alta”, disponível em <https://books.google.com 
.br/books?id=rQcXAQAAMAAJ&q=%22revocamento%22&dq=%22revocamento%2
2&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 03.12.2015. 

REVOEJAMENTO (2001) – TRS (do port. revoejamento). In: DHE. 

REVOLTAMENTO (1560) – TRS (do port. revoltar) “Provara que ho Rjo de JaneyRo 
foi pavoado pello cavallejro vylla ganhão majs de hum anno prymeyRo que elle 
sopricante viese a esta terra onde veo a Rogo do allmeyRamte pera ver saber a 
Rezão por que avya Reuolltamento no pouo que qujsera matar ao djto vyllaganhão 
por omde eu ho sabemdo emforcara tres da comjuração e fyzera dous servyr como 
escravos”. In: “Processo de Hoão de Bolés e justificaçãoo requerida pelo mesmo”, 
disponível em DHPB. Acesso em 04.06.2016. 

REVOLUCIONAMENTO (1812) – TRS (do port. revolucionar) “e reduzida a questão 
a escolha entre o revolucionamento a Franceza, ou á moda de Mr. Leckie, he 
precizo confessar que a escolha devia ficar livre a cada individuo”. In: “O Investigador 
portuguez em Inglaterra”, disponível em 
<https://books.google.com.br/books?id=DesWAAAAYAAJ&q=%22revolucionament
o%22&dq=%22revolucionamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
03.12.2015. 

REVOLVIMENTO (1451) – TRS (do port. revolver) “Mas o teu coraçom embargado 
com os cuidados do mundo nom para mentes per hu vai e he torvado com 
revolvimento e, nom se percebendo, caae em o avisso e em a revolta dos pecados 
e tostemente he alagado em as ondas do mundo e em o peego do avisso das 
maldades.”. In: “Boosco deleitoso”, disponível em CDP. Acesso em 03.12.2015. 

REZONEAMENTO (1962) – TRS (do rezonear) “Quanto aos assessores do 
Ministério do Trabalho, a minha impressão pessoal é de que elaboraram um decreto 
desonesto, desleal, beneficiando com êste rezoneamento apenas uma cidade de 
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apezar da transparencia das aguas não alcança fundo a vista, e esta se some com 
um rodeamento vertiginoso da cabeça por entre aquelles abysmos, d'onde aguas 
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evamento%22&dq=%22solevamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso 
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Simão; com três léguas de distância(,) aonde nos refizemos do novo sortimento 
para a detreminada jornada do Sertão.”. In: “Encontrando Quilombos”, disponível em 
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ssenom aquelles que forem asijnados de noso proprio synall e esto asij em cousas 
crimes como ciues Resaruando Sentença de morte do homem talhamento de 
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(ô), s. m. e adj. tarugamento, f. m. tarugar, v. tarugo”. In: “Nôvo vocabulário 
ortográfico da língua portuguêsa”, disponível em <https://books.g 
oogle.com.br/books?id=0jxCAQAAIAAJ&q=%22tarugamento%22&dq=%22tarugam
ento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 18.12.2015. 

TECIMENTO (1697) – TRS (do port. tecer) “Textus, us, m. g. || A tecedura, o tecer, 
tecimento, composição”. In: “Prosodia 7”, disponível em CDP. Acesso em 
18.12.2015. 

TEGMENTO (1882) – EMP (do lat. tegmentum) “A coloração do tegmento externo 
varia entre um vermelho cuprico e uma cor escura azeitonada.”. In: “Revista da 
exposição anthropologica brasileira”, disponível em <https://book 
s.google.com.br/books?id=g5cJAQAAIAAJ&q=%22tegmento%22&dq=%22tegment
o%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 18.12.2015. 
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território nacional.”. In: “Anais da Câmara dos Deputados”, disponível em 
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d’elle com algum temporizamento, até se ver com os Infantes seus irmãos.”. In: 
“Chonica DÉl Rei D. Affonso V”, disponível em <https://books.go 
ogle.com.br/books?id=rlUtAAAAIAAJ&q=%22temporizamento%22&dq=%22tempori
zamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 21.12.2015.  
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22&f=false> Acesso em 29.12.2015. 
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Acesso em 29.12.2015. 
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Acesso em 22.06.2016. 
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corrente 33.431$000”. In: “Falla recitada pelo excellentissimo senhor Antonio Pinto 
Chichorro da Gama”, disponível em <https://books.google.com.br/books 
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29.12.2015. 
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Pharconomia”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=qvK9f4 
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c=y#v=onepage&q=%22vascolejamento%22&f=false> Acesso em 29.12.2015. 
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BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 29.12.2015. 

VAZIAMENTO (1967) – TRS (do port. vaziar) “VAZIAMENTO, s. m. — Vaziar + 
mento.”. In: “Enciclopédia brasileira mérito”, disponível em <https://books.go 
ogle.com.br/books?id=odMPAQAAIAAJ&q=%22vaziamento%22&dq=%22vaziamen
to%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 29.12.2015. 

VEDAMENTO (1868) – TRS (do port. vedar) “Largura na sua base, junto á grade de 
vedamento, 20m, 20”. In: “Monumento a sua Magestade Imperial o Senhor D. Pedro 
IV”, disponível em <https://books.google.com.br/books?id=s 
GVRAAAAcAAJ&pg=PA55&dq=%22vedamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc 
=y#v=onepage&q=%22veda mento%22&f=false> Acesso em 29.12.2015. 
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por elles possa seer certo também dos maaos feitos, que se hi fezerem, como do 
vereamento da terra.”. In: “Ordenaçoens do senhor rey d. Affonso V”, disponível em 
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BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 30.12.2015. 
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31.12.2015. 
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reparos mais urgentes na cadêa publica desta cidade; os quaes constaram, da 
substituição de alguns tijolos no ladrilho, do concerto no voamento dos vãos de 
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disponível em <https://books.google.com.br/books?id=zaBFAQAAMAAJ&q=%22 
voamento%22&dq=%22voamento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 
31.12.2015. 
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31.12.2015. 
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com.br/books?id=KhFEAAAAYAAJ&q=%22xinguilamento%22&dq=%22xinguilame
nto%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 31.12.2015. 
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ngramento%22&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y> Acesso em 31.12.2015. 

ZIZIAMENTO (1961) – TRS (do port. ziziar) “ziziamento, s. m.”. In: “Nôvo 
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agroclima no Rio Grande do Sul e zoneamento para trigo, soja, milho, arroz, feijão, 
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